
Załącznik nr 2 do OFERTY 

 
OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE  

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –  

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

 

Opis Wysokoenergetycznego cyfrowego przyspieszacza liniowego dla 

Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie 

 

 

L.P. PARAMETR TECHNICZNY 
WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
WARTOŚĆ  

OFEROWANA 

1.  Parametry akceleratora 

1.1.  Producent Tak, podać  

1.2.  Typ Tak, podać  

1.3.  Wymagane energie fotonowe z filtrem spłaszczającym: 6MV, 10 
MV, 15MV 

Tak  

1.4.  Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 
6MV i 10 MV z filtrem spłaszczającym ≥500 MU/min 

Tak, podać  

1.5.  Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 6MV i 
10 MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min 

Tak, podać  

1.6.  Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 
15MV z filtrem spłaszczającym ≥600 MU/min 

Tak, podać  

1.7.  Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 15MV 
z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min 

Tak, podać  

1.8.  Możliwość płynnej regulacji mocy dawki Tak  

1.9.  Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z przekraczaniem 
centralnej osi wiązki 

Tak  

1.10.  Filtry klinowe realizowane przez zmotoryzowany klin fizyczny, 
zintegrowany w głowicy akceleratora. Zakres kątów łamiących 
klinów min. 1° - 60°, realizowane co 1° 

Tak, podać 
 

1.11.  Zestaw tac do osłon indywidualnych dla wiązek fotonowych 
(min 10 szt.) 

Tak, podać  

1.12.  Konstrukcja akceleratora gwarantująca możliwość 
jednoczesnego stosowania klinów i osłon 

Tak  

1.13.  Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 6MV bez filtra 
spłaszczającego FFF  

Tak  

1.14.  Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 
6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 1400 
MU/min 

Tak, podać 
 

1.15.  System antykolizyjny Tak  

1.16.  Zestaw zdalnie sterowanych laserów do precyzyjnego 
układania pacjenta (zestaw musi się składać co najmniej z 
dwóch laserów bocznych i strzałkowego) 

Tak 
 

2.  Stół terapeutyczny 

2.1.  Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w 
indeksowany system mocowania unieruchomień 

Tak  

2.2.  Indeksowanie stołu terapeutycznego identyczne jak z aktualnie 
posiadanymi przez Zamawiającego 

Tak  

2.3.  Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie 
korekcji IGRT 

Tak  

2.4.  Zrobotyzowany blat stołu (stół terapeutyczny „6D”): Korekcja 
położenia blatu stołu terapeutycznego poprzez przesuw w 
osiach X, Y i Z Korekcja położenia blatu stołu terapeutycznego 
poprzez nachylanie blatu stołu wokół osi długiej oraz wokół osi 
poprzecznej 

Tak 

 

2.5.  Dokładność obrotu stołu: ≤ 0,5° Tak, podać  

2.6.  Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 1mm Tak, podać  

2.7.  Nośność stołu: ≥ 150kg w pozycji terapeutycznej Tak, podać  

2.8.  Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu i/lub 
co najmniej jedna kaseta sterująca, sterowana 
mikroprocesorowo 

Tak 
 

2.9.  Możliwość awaryjnego opuszczenia w przypadku zaniku 
zasilania elektrycznego 

Tak  
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L.P. PARAMETR TECHNICZNY 
WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
WARTOŚĆ  

OFEROWANA 

3.  Kolimator wielolistkowy MLC wysokiej rozdzielczości 

3.1.  Liczba listków kolimatora MLC: = 160 Tak, podać  

3.2.  Szerokość cienia listków w odległości izocentrum = 0,5 cm (dla 
pełnego pola terapeutycznego) 

Tak, podać 
 

3.3.  Dokładność pozycjonowania listka MLC min. ≤1mm Tak, podać  

3.4.  Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach 
niewysuniętych: ≥12 cm 

Tak, podać 
 

3.5.  Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z 
banku 1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami 
z banku 2 podczas emisji wiązki promieniowania  

Tak 
 

3.6.  Niedokładność pozycjonowania listka względem osi kolimatora 
≤ 1 mm 

Tak, podać 
 

3.7.  Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość > 10 
cm (w odległości izocentrum) 

Tak, podać 
 

3.8.  Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach nie 
wysuniętych w trybie terapeutycznym ≥15 cm 

Tak, podać 
 

3.9.  Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia kształtu pola 
MLC na akceleratorze 

Tak 
 

3.10.  Maksymalna prędkość poruszania się listków kolimatora MLC – 
min. 2,5cm/s 

Tak, podać 
 

3.11.  Maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora 
MLC: < 0,5% 

Tak, podać 
 

4.  Tryby pracy klinicznej oferowanego akceleratora 

4.1.  Tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X, dla każdej z 
wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym 

Tak  

4.2.  Tryb terapii konformalnej 3D dla każdej z wymaganych wiązek 
fotonowych z filtrem spłaszczającym 

Tak  

4.3.  Tryb terapii stacjonarnej IMRT typu Step&Shoot dla każdej z 
wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem 
spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) 

Tak 
 

4.4.  Tryb terapii dynamicznej IMRT (typu dMLC/SlidingWindow) dla 
każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem 
spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) 

Tak 
 

4.5.  Tryb terapii dynamicznej VMAT/RapidArc, dla każdej z 
wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem 
spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego), 

Tak 
 

5.  System wizualizacji portalowej w wiązce MV (EPID) 

5.1.  Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID 
(Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z 
akceleratorem 

Tak 
 

5.2.  Detektor obrazu na bazie krzemu amorficznego Tak  

5.3.  Zakres energetyczny detektora EPID zgodny z zakresem 
wymaganych energii 

Tak  

5.4.  Powierzchnia detektora systemu obrazowania portalowego: 
≥41x41cm 

Tak, podać  

5.5.  Rozdzielczość detektora ≥ 1024x1024 pikseli Tak, podać  

5.6.  Sterowanie ruchem za pomocą kasety sterującej  Tak, podać  

5.7.  Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID umożliwiające:  
a) Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych 
oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania  
b) Porównywanie on-line, obrazów systemu EPID z obrazami 
DRR z oferowanego systemu planowania teleradioterapii 

Tak 

 

6.  Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego (CBCT) 

6.1.  Zintegrowany system wizualizacji IGRT (Image Guided 
Radiation Therapy) w wiązce kV 

Tak  

6.2.  Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT stanowiące integralne 
elementy akceleratora 

Tak  

6.3.  System IGRT umożliwia realizację funkcji Cone Beam CT 
(CBCT) 

Tak  

6.4.  System IGRT zamocowany na ramieniu oferowanego 
akceleratora i składający się z położonych przeciwlegle lampy 
rtg i detektora promieniowania rtg na bazie krzemu 
amorficznego 

Tak 

 

6.5.  Oś wiązki systemu IGRT (promień centralny) prostopadła do osi 
wiązki terapeutycznej akceleratora 

Tak  

6.6.  System IGRT realizuje funkcję obrazowania radiograficznego Tak  

6.7.  System IGRT posiada oprogramowanie do skorygowania (w 
osiach X, Y, Z i po obrotach po osiach X, Y, Z) położenia stołu 
terapeutycznego oferowanego akceleratora, stosownie do 

Tak 
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L.P. PARAMETR TECHNICZNY 
WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
WARTOŚĆ  

OFEROWANA 
wykrytych zmian położenia struktur anatomicznych i 
obliczonego automatycznie offsetu położenia pacjenta – 
możliwość korekty położenia stołu bez konieczności 
wchodzenia do bunkra 

6.8.  Akwizycja kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D i ich 
zapamiętywanie w bazie danych oferowanego systemu 
weryfikacji i zarządzania 

Tak 
 

6.9.  Opcja tomograficzna CBCT z wykorzystaniem wiązki 
kilowoltowej 

Tak  

6.10.  Konstrukcja systemu zapewnia kontrast pozwalający na 
obrazowanie tkanek miękkich 

Tak  

6.11.  Możliwość wyznaczenia korekcji ułożenia pacjenta poprzez 
dopasowanie badania CT wykorzystywanego do planowania 
terapii i badania lokalizacyjnego CBCT  

Tak 
 

6.12.  Automatyczny transfer parametrów korekcyjnych do systemu 
sterowania akceleratorem 

Tak  

6.13.  Automatyczny zapis wykonanej korekcji w systemie weryfikacji i 
zarządzania dla pełnej linii terapeutycznej 

Tak  

6.14.  Funkcja analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych 
obrazowania śródfrakcyjnego 

Tak  

6.15.  Funkcja analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych 
obrazowania 4D CBCT 

Tak  

6.16.  Bezpośredni transfer danych (obrazy CBCT, i wartości 
przesunięć) do bazy danych systemu weryfikacji i zarządzania 

Tak, podać 
 

6.17.  Maksymalna długość obrazowanego obszaru (bez stosowania 
łączenia badań CBCT) – min. 20cm 

Tak, podać  

6.18.  Rozdzielczość ≥ 1024x1024 pikseli Tak, podać  

6.19.  Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na kalibrację i 
okresową kontrolę systemu i obrazów 2D, 3D 

Tak  

6.20.  Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na kalibrację i 
okresową kontrolę systemu i obrazów 4D CBCT 

Tak  

6.21.  Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera system 
zabezpieczania sieciowego typu UPS, zabezpieczający przed 
nagłymi, nieoczekiwanymi zanikami zasilania, zapewniający 
dokończenie aktualnie realizowanej frakcji napromieniania. 

Tak, podać 

 

6.22.  Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera dodatkowy 
system chłodzenia akceleratora oparty na klimakonwektorze w 
części technicznej akceleratora 

Tak, podać 
 

7.  Zintegrowane wyposażenie akceleratora zapewniające pełną funkcjonalność w zakresie linii 
terapeutycznej Zamawiającego 

7.1.  Oferowany akcelerator wyposażony w system do realizacji 
technik typu gating w trybie na wstrzymanym oddechu 

Tak, podać  

7.2.  Konfiguracja systemu dla technik bramkowanych zapewnia 
możliwość jednoczasowego zastosowania techniki na co 
najmniej dwóch akceleratorach 

Tak 
 

7.3.  Konfiguracja systemu dla technik bramkowanych zapewnia 
możliwość zastosowania podczas badania CT do planowania 
leczenia 

Tak 
 

7.4.  Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera system do 
realizacji technik dozymetrycznych in-vivo 

Tak, podać  

7.5.  System dozymetrii in vivvo w technologii detektorów 
półprzewodnikowych 

Tak, podać  

7.6.  Oferowana konfiguracja systemu in vivo zapewniaj jednoczesny 
pomiar dla co najmniej pięciu punktów 

Tak, podać  

7.7.  Oferowana konfiguracja systemu dozymetrii in vivo, zapewnia 
możliwość niezależnego pomiaru na posiadanych 
akceleratorach w tym samym czasie 

Tak 
 

7.8.  System audio-video (oparty na minimum 3 kamerach, w tym 
jedna kamera centralna z możliwością sterowania ze sterowni 
akceleratora w zakresie zoom i obrót) umożliwiający 
dwustronną komunikację głosową z pacjentem oraz obserwację 

Tak 
 

7.9.  Zestaw fantomów do kontroli akceleratora (z uwzględnieniem 
dodatkowych wkładek dla fantomu CIRS posiadanego przez 
Zamawiającego dla gęstości masywnej kości ok. 2,2 g/cm

3
 i 

wkładki tytanowej) z uwzględnieniem systemu do codziennej 
kontroli dozymetrycznej wraz z trzema adapterami dla wiązek 
FFF oraz komorą jonizacyjną typu semiflex o objętości ok. 
0,125cm3, matrycą o minimum 1500 komorach pomiarowych 
do analizy rozkładu dawki 2D i 3D wraz z niezbędnym 
okablowaniem do uruchomienia systemu dozymetrii pomiędzy 
bunkrem a sterownią. 

Tak 
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L.P. PARAMETR TECHNICZNY 
WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
WARTOŚĆ  

OFEROWANA 

7.10.  Oferowany akcelerator wyposażony w system unieruchomień 
dla obszaru klatki piersiowej - 4 szt. 

Tak, podać  

7.11.  Oferowany akcelerator wyposażony w system unieruchomień 
dla obszaru głowy - 1 szt. 

Tak, podać  

7.12.  Oferowany akcelerator wyposażony w dwa komplety do 
kompresji brzusznej dla technik stereotaktycznych, 
kompatybilny z posiadanym systemem unieruchomień 

Tak, podać 
 

7.13.  Zestawy unieruchomień wyposażone w uchwyty zapewniające 
możliwość przechowywania na ścianie pomieszczenia 
terapeutycznego 

Tak 
 

8.  System planowania leczenia dla technik radioterapeutycznych 

8.1.  Stacja fizyczna do planowania leczenia dla technik 3D, IMRT 
oraz VMAT/RapidArc (z funkcją obliczania rozkładu dawki ) – 2 
szt. 

Tak 
 

8.2.  Funkcjonalność importu/exportu danych (w tym planów leczenia 
wraz z rozkładem dawek) w formacie DICOM RT 

Tak  

8.3.  Funkcjonalność manualnego konturowania struktur 
anatomicznych dla dwóch oferowanych stacji planowania 
leczenia 

Tak 
 

8.4.  Funkcjonalność fuzji obrazów TK do planowania leczenia z 
referencyjnymi badaniami TK, MRI, PET, dla dwóch 
oferowanych stacji planowania leczenia 

Tak 
 

8.5.  Możliwość tworzenia biblioteki planów leczenia Tak  

8.6.  Obliczanie i wyświetlanie rozkładu dawki w postaci izodoz 2D 
oraz 3D na dwóch oferowanych fizycznych stacjach planowania 
leczenia 

Tak 
 

8.7.  Funkcja planowania i optymalizacji dawki z wykorzystaniem 
funkcji narządów równoległych i szeregowych dla 
optymalizatora 

Tak 
 

8.8.  Optymalizator oparty na wielu kryteriach (Multiciterial 
Optimization) 

Tak  

8.9.  Obliczanie i wyświetlanie objętościowych histogramów dawki 
(DVH) na dwóch oferowanych stacjach planowania leczenia 

Tak  

8.10.  Tworzenie obrazów DRR dla zaplanowanych wiązek 
terapeutycznych 

Tak  

8.11.  Funkcjonalność sumowania kolejnych etapów leczenia na 
dwóch oferowanych stacjach planowania leczenia 

Tak  

8.12.  Funkcjonalność sumowania planów dla wiązek fotonowych i 
elektronowych 

Tak  

8.13.  Algorytm obliczeniowy dla fotonowych wiązek terapeutycznych 
z i bez filtra spłaszczającego, emitowanych przez oferowany 
akcelerator, uwzględniający brak rozpraszania wstecznego od 
tkanek/obszarów o niskiej gęstości, dla technik konformalnych, 
dynamicznych IMRT (typu dMLC/Sliding Window) oraz 
łukowych IMRT typu VMAT/RapidArc, dla dwóch oferowanych 
fizycznych stacji planowania leczenia 

Tak 

 

8.14.  Zaawansowany algorytm obliczania dawki dla techniki 
radioterapii 3D (typu CCC lub AAA) 

Tak  

8.15.  Algorytm obliczeniowy dla fotonowych wiązek terapeutycznych, 
emitowanych przez oferowany akcelerator, bazujący na 
symulacjach Monte Carlo, dla dwóch oferowanych fizycznych 
stacji planowania leczenia  

Tak 

 

8.16.  Algorytm obliczeniowy dla elektronowych wiązek 
terapeutycznych, emitowanych przez oferowany akcelerator, 
bazujący na symulacjach Monte Carlo, dla dwóch oferowanych 
fizycznych stacji planowania leczenia 

Tak 

 

8.17.  Algorytm optymalizujący dla technik dynamicznych IMRT, dla 
dwóch oferowanych fizycznych stacji planowania leczenia lub 
niezależne oprogramowanie działające na trzech dodatkowych 
stacjach planowania leczenia 

Tak 

 

8.18.  Algorytm optymalizujący dla technik łukowych IMRT typu 
VMAT, dla dwóch oferowanych fizycznych stacji planowania 
leczenia 

Tak 
 

8.19.  Pełna realizacja planów leczenia opracowanych w oferowanym 
systemie planowania leczenia na oferowanych akceleratorach 

Tak  

8.20.  Funkcjonalność sporządzania raportów w postaci wydruku 
dokumentujących plan leczenia w formie histogramu rozkładu 
dawki w objętości tarczowej i narządach krytycznych 

Tak 
 

8.21.  Oferowana konfiguracja systemu obejmuje niezbędne 
wyposażenie komputerowe i programowe dla wszystkich 
oferowanych stacji planowania leczenia spełniające wymogi 
producenta systemu planowania 

Tak 
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L.P. PARAMETR TECHNICZNY 
WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
WARTOŚĆ  

OFEROWANA 

8.22.  Stacje robocze do konturowania struktur anatomicznych – 2 
stacje 

Tak  

8.23.  Narzędzia do konturowania struktur anatomicznych - manualne 
oraz automatyczne 

Tak  

8.24.  Obsługa badań w standardzie DICOM (CT, MR, PET) Tak  

8.25.  Funkcjonalność fuzji obrazów Tak  

8.26.  Oprogramowanie do wyświetlania obrazów diagnostycznych 
TK, PET/TK z wykorzystaniem obrazów dla różnych faz 
oddechowych 4D (konturowanie na wybranej fazie oddechowej, 
obliczanie serii Minimum Intensity Projection, Maximum 
Intensity Projection i Mean Intensity Projection) dla wszystkich 
oferowanych stacji do konturowania. 

Tak 

 

8.27.  Ocena planu terapeutycznego dla wszystkich oferowanych 
stacji do konturowania. 

Tak  

8.28.  Oferowany system zapewnia pełną integrację w posiadanej linii 
terapeutycznej 

Tak  

8.29.  System zawiera niezbędne wyposażenie komputerowe Tak  

9.  OKRES GWARANCJI  

9.1.  Okres gwarancji –  minimum. 36 miesięcy, licząc od dnia 
przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu 
protokołem zdawczo - odbiorczym 

tak, podać 
oferowany okres 

gwarancji 

 

9.2.  czas dostępności klinicznej przedmiotu umowy w dni robocze (z 
wyłączeniem dni koniecznych do przeprowadzenia planowych 
przeglądów konserwacyjnych)  

Tak, podać w „%” 
 

 
 

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej 

parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów. 

 
 
 

 
…………………………., dnia …………………                     ……………………………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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 OFEROWANE DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I 

WARUNKI GRANICZNE  

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –  

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

 

Opis Wysokoenergetycznego cyfrowego przyspieszacza liniowego dla 

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 

 

L.P. PARAMETR TECHNICZNY 
WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
WARTOŚĆ OFEROWANA 

10.  Parametry akceleratora 

10.1.  Producent Tak, podać  

10.2.  Typ Tak, podać  

10.3.  Wymagane energie fotonowe z filtrem spłaszczającym: 6 
MV, 10 MV, 15 MV 

Tak  

10.4.  Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla 
wiązki 6 MV i 10 MV z filtrem spłaszczającym ≥500 
MU/min 

Tak, podać 
 

10.5.  Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 
6 MV i 10 MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min 

Tak, podać  

10.6.  Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla 
wiązki 15MV z filtrem spłaszczającym ≥600 MU/min 

Tak, podać  

10.7.  Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 
15MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min 

Tak, podać  

10.8.  Możliwość płynnej regulacji mocy dawki Tak  

10.9.  Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z 
przekraczaniem centralnej osi wiązki 

Tak  

10.10.  Filtry klinowe realizowane przez zmotoryzowany klin 
fizyczny, zintegrowany w głowicy akceleratora. Zakres 
kątów łamiących klinów min. 1° - 60°, realizowane co 1° 

Tak, podać 
 

10.11.  Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 6MV bez filtra 
spłaszczającego FFF  

Tak, podać  

10.12.  Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki 
fotonów 6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 
MU/min do ≥ 1400 MU/min 

Tak 
 

10.13.  Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 10MV bez filtra 
spłaszczającego FFF  

Tak  

10.14.  Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki 
fotonów 10MV FFF, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 
MU/min do ≥ 2200 MU/min 

Tak, podać 
 

10.15.  System antykolizyjny Tak, podać  

10.16.  System świateł ostrzegawczych Tak, podać  

10.17.  Zestaw zdalnie sterowanych laserów do precyzyjnego 
układania pacjenta (zestaw musi się składać co najmniej 
z dwóch laserów bocznych i strzałkowego) 

Tak 
 

11.  Stół terapeutyczny 

11.1.  Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w 
indeksowany system mocowania unieruchomień 

Tak  

11.2.  Indeksowanie stołu terapeutycznego identyczne z 
aktualnie posiadanymi przez Zamawiającego 

Tak  

11.3.  Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w 
trybie korekcji IGRT 

Tak  

11.4.  Zrobotyzowany blat stołu (stół terapeutyczny „6D”): 
Korekcja położenia blatu stołu terapeutycznego poprzez 
przesuw w osiach X, Y i Z Korekcja położenia blatu stołu 
terapeutycznego poprzez nachylanie blatu stołu wokół osi 
długiej oraz wokół osi poprzecznej 

Tak 

 

11.5.  Dokładność obrotu stołu: ≤ 0,5° Tak, podać  

11.6.  Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 
1mm 

Tak, podać  

11.7.  Nośność stołu: ≥ 200kg Tak, podać  
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11.8.  Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu 
i/lub co najmniej jedna kaseta sterująca, sterowana 
mikroprocesorowo 

Tak 
 

11.9.  Możliwość awaryjnego opuszczenia w przypadku zaniku 
zasilania elektrycznego 

Tak  

12.  Kolimator wielolistkowy MLC wysokiej rozdzielczości 

12.1.  Liczba listków kolimatora MLC: = 160 Tak, podać  

12.2.  Szerokość cienia listków w odległości izocentrum = 0,5 
cm (dla pełnego pola terapeutycznego) 

Tak, podać  

12.3.  Dokładność pozycjonowania listka MLC min. ≤1mm Tak, podać  

12.4.  Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach 
niewysuniętych: ≥12 cm 

Tak, podać  

12.5.  Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - 
listki z banku 1 kolimatora MLC mogą znajdować się 
pomiędzy listkami z banku 2 podczas emisji wiązki 
promieniowania  

Tak 

 

12.6.  Niedokładność pozycjonowania listka względem osi 
kolimatora ≤ 1 mm 

Tak, podać  

12.7.  Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość 
> 10 cm (w odległości izocentrum) 

Tak, podać  

12.8.  Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia 
kształtu pola MLC na akceleratorze 

Tak  

12.9.  Maksymalna prędkość poruszania się listków kolimatora 
MLC – min. 2,5cm/s 

Tak, podać  

12.10.  Maksymalna transmisja promieniowania przez listki 
kolimatora MLC - max. 3% 

Tak, podać  

13.  Tryby pracy klinicznej oferowanego akceleratora 

13.1.  Tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X, dla 
każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem 
spłaszczającym 

Tak 
 

13.2.  Tryb terapii konformalnej 3D dla każdej z wymaganych 
wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym 

Tak  

13.3.  Tryb terapii stacjonarnej IMRT typu Step&Shoot dla 
każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z 
filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) 

Tak 
 

13.4.  Tryb terapii dynamicznej IMRT (typu 
dMLC/SlidingWindow) dla każdej z wymaganych wiązek 
fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez 
filtra spłaszczającego) 

Tak 

 

13.5.  Tryb terapii dynamicznej VMAT/RapidArc, dla każdej z 
wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem 
spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego), 

Tak 
 

14.  System wizualizacji portalowej w wiązce MV (EPID) 

14.1.  Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania 
EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z 
akceleratorem 

Tak 
 

14.2.  Detektor obrazu na bazie krzemu amorficznego Tak  

14.3.  Zakres energetyczny detektora EPID zgodny z zakresem 
wymaganych energii 

Tak  

14.4.  Powierzchnia detektora systemu obrazowania 
portalowego: ≥41x41cm 

Tak, podać  

14.5.  Rozdzielczość detektora ≥ 1024x1024 pikseli Tak, podać  

14.6.  Sterowanie ruchem za pomocą kasety sterującej  Tak  

14.7.  Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID 
umożliwiające:  
a) Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie 
danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania  
b) Porównywanie on-line, obrazów systemu EPID z 
obrazami DRR z oferowanego systemu planowania 
teleradioterapii 

Tak 

 

14.8.  System wyposażony w zintegrowany system dozymetrii 
portalowej 

Tak  

14.9.  Możliwość wyliczenia i automatycznej korekcji ułożenia 
pacjenta na podstawie dwóch obrazów EPID 

Tak  

14.10.  System zapewnia możliwość pomiaru dawki 2D za 
pomocą panelu EPID bez pacjenta 

Tak  

14.11.  System zapewnia możliwość pomiaru i rekonstrukcji 
dawki 3D za pomocą panelu EPID bez pacjenta 

Tak  

14.12.  System zapewnia możliwość pomiaru dawki wyjściowej Tak  
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2D (po przejściu przez pacjenta) 

15.  Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego (CBCT) 

15.1.  Zintegrowany system wizualizacji IGRT (Image Guided 
Radiation Therapy) w wiązce kV 

Tak  

15.2.  Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT stanowiące 
integralne elementy akceleratora 

Tak  

15.3.  System IGRT umożliwia realizację funkcji Cone Beam CT 
(CBCT) 

Tak  

15.4.  System IGRT zamocowany na ramieniu oferowanego 
akceleratora i składający się z położonych przeciwlegle 
lampy rtg i detektora promieniowania rtg na bazie krzemu 
amorficznego 

Tak 

 

15.5.  Oś wiązki systemu IGRT (promień centralny) prostopadła 
do osi wiązki terapeutycznej akceleratora 

Tak  

15.6.  System IGRT realizuje funkcję obrazowania 
radiograficznego 

Tak  

15.7.  System IGRT posiada oprogramowanie do skorygowania 
(w osiach X, Y i Z) położenia stołu terapeutycznego 
oferowanego akceleratora, stosownie do wykrytych zmian 
położenia struktur anatomicznych i obliczonego 
automatycznie offsetu położenia pacjenta – możliwość 
korekty położenia stołu bez konieczności wchodzenia do 
bunkra 

Tak 

 

15.8.  Akwizycja kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D i 
ich zapamiętywanie w bazie danych oferowanego 
systemu weryfikacji i zarządzania 

Tak 
 

15.9.  Opcja tomograficzna CBCT z wykorzystaniem wiązki 
kilowoltowej 

Tak  

15.10.  Konstrukcja systemu zapewnia kontrast pozwalający na 
obrazowanie tkanek miękkich 

Tak  

15.11.  Możliwość wyznaczenia korekcji ułożenia pacjenta 
poprzez dopasowanie badania CT wykorzystywanego do 
planowania terapii i badania lokalizacyjnego CBCT  

Tak 
 

15.12.  Automatyczny transfer parametrów korekcyjnych do 
systemu sterowania akceleratorem 

Tak  

15.13.  Automatyczny zapis wykonanej korekcji w systemie 
weryfikacji i zarządzania dla pełnej linii terapeutycznej 

Tak  

15.14.  Bezpośredni transfer danych (obrazy CBCT, i wartości 
przesunięć) do bazy danych systemu weryfikacji i 
zarządzania 

Tak 
 

15.15.  Maksymalna długość obrazowanego obszaru (bez 
stosowania łączenia badań CBCT) – min. 15 cm 

Tak, podać  

15.16.  Rozdzielczość ≥ 1024x1024 pikseli Tak, podać  

15.17.  Oferowany akcelerator posiada system przesyłania 
wartości wektora przesunięcia pacjenta pomiędzy 
stacjami komputerowymi: CBCT, systemem weryfikacji i 
zarządzania i konsolą akceleratora 

Tak 

 

15.18.  Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera zewnętrzny 
system chłodzenia akceleratora typu chiller 

Tak, podać  

15.19.  Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera system 
zabezpieczania sieciowego typu UPS, zabezpieczający 
przed nagłymi, nieoczekiwanymi zanikami zasilania. 

Tak, podać 
 

15.20.  System audiovideo (oparty na minimum 3 kamerach, w 
tym jedna kamera centralna z możliwością sterowania ze 
sterowni akceleratora w zakresie zoom i obrót) 
umożliwiający dwustronną komunikację głosową z 
pacjentem oraz obserwację 

Tak 

 

15.21.  Akcelerator zawiera zestaw fantomów do kontroli 
codziennej akceleratora 

Tak, podać  

15.22.  Akcelerator zawiera zestaw unieruchomień do 
napromieniania w obszarach głowy i szyi, klatki piersiowej 
oraz miednicy 

Tak, podać 
 

15.23.  Pełna integracja oferowanego akceleratora z istniejącą 
linią terapeutyczną. 

Tak  

15.24.  Integracja z używanym w ZFM ŚCO systemem 
archiwizacji danych 

Tak  

15.25.  Funkcja automatycznej detekcji i analizy ułożenia 
pacjenta na podstawie implementowanych znaczników 

Tak  
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Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej 

parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów. 

 
 
 

 
…………………………., dnia …………………                     ……………………………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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OFEROWANE DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I 

WARUNKI GRANICZNE  

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –  

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

 

Opis Wysokoenergetycznego cyfrowego przyspieszacza liniowego dla 

Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu 

 

L.P. PARAMETR TECHNICZNY 
WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
WARTOŚĆ OFEROWANA 

16.  Wysokoenergetyczny cyfrowy przyspieszacz liniowy dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu 

16.1.  Producent Tak, podać  

16.2.  Typ Tak  

16.3.  Wymagane energie fotonowe z filtrem spłaszczającym: 
4MV, 6 MV, 18MV. 

Tak, podać 
 

16.4.  Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla 
wiązki 6MV i 18 MV z filtrem spłaszczającym ≥500 
MU/min. 

Tak, podać 
 

16.5.  Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 
4M, 6MV i 18 MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min. 

Tak, podać 
 

16.6.  Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla 
wiązki 4MV z filtrem spłaszczającym ≥200 MU/min. 

Tak, podać 
 

16.7.  Możliwość płynnej regulacji mocy dawki Tak  

16.8.  Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z 
przekraczaniem centralnej osi wiązki 

Tak, podać 
 

16.9.  Filtry klinowe realizowane przez zmotoryzowany klin 
fizyczny, zintegrowany w głowicy akceleratora. Zakres 
kątów łamiących klinów min. 1° - 60°, realizowane co 1° 

Tak, podać 
 

16.10.  Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 6MV bez filtra 
spłaszczającego FFF  

Tak, podać 
 

16.11.  Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki 
fotonów 6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 
MU/min do ≥ 1400 MU/min 

Tak, podać 
 

16.12.  Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 10MV bez filtra 
spłaszczającego FFF  

Tak, podać 
 

16.13.  Odległość pomiędzy głowicą kolimatora MLC a 
izocentrum ≥ 45 cm  

Tak 
 

16.14.  System antykolizyjny Tak  

16.15.  Zestaw zdalnie sterowanych laserów do precyzyjnego 
układania pacjenta (zestaw musi się składać co najmniej 
z dwóch laserów bocznych i strzałkowego) 

Tak 
 

17.  Stół terapeutyczny 

17.1.  Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w 
indeksowany system mocowania unieruchomień 

Tak 
 

17.2.  Indeksowanie stołu terapeutycznego identyczne jak z 
aktualnie posiadanymi przez Zamawiającego 

Tak 
 

17.3.  Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w 
trybie korekcji IGRT 

Tak 
 

17.4.  Zrobotyzowany blat stołu (stół terapeutyczny „6D”): 
Korekcja położenia blatu stołu terapeutycznego poprzez 
przesuw w osiach X, Y i Z Korekcja położenia blatu stołu 
terapeutycznego poprzez nachylanie blatu stołu wokół osi 
długiej oraz wokół osi poprzecznej 

Tak, podać 

 

17.5.  Dokładność obrotu stołu: ≤ 0,5° Tak, podać  

17.6.  Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 
1mm 

Tak, podać 
 

17.7.  Nośność stołu: ≥ 150kg z pozycji terapeutycznej Tak  

17.8.  Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu 
i/lub co najmniej jedna kaseta sterująca, sterowana 
mikroprocesorowo 

Tak 
 

17.9.  Możliwość awaryjnego opuszczenia w przypadku zaniku 
zasilania elektrycznego 

Tak 
 



  

11 

 

L.P. PARAMETR TECHNICZNY 
WARTOŚĆ 
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18.  Kolimator wielolistkowy MLC wysokiej rozdzielczości 

18.1.  Liczba listków kolimatora MLC: = 160 Tak, podać  

18.2.  Szerokość cienia listków w odległości izocentrum = 0,5 
cm (dla pełnego pola terapeutycznego) 

Tak, podać 
 

18.3.  Zakres realizacji pól nieregularnych przez listki kolimatora 
MLC w polu terapeutycznym w izocentrum: co najmniej 
0,5 cm x 0,5 cm ÷ 40 cm x 40 cm 

Tak, podać 
 

18.4.  Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach 
niewysuniętych: ≥12 cm 

Tak 
 

18.5.  Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - 
listki z banku 1 kolimatora MLC mogą znajdować się 
pomiędzy listkami z banku 2 podczas emisji wiązki 
promieniowania  

Tak, podać 

 

18.6.  Niedokładność pozycjonowania listka względem osi 
kolimatora ≤ 1 mm 

Tak, podać 
 

18.7.  Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość 
> 10 cm (w odległości izocentrum) 

Tak, podać 
 

18.8.  Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach 
nie wysuniętych w trybie terapeutycznym ≥15 cm 

Tak 
 

18.9.  Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia 
kształtu pola MLC na akceleratorze 

Tak, podać 
 

18.10.  Maksymalna prędkość poruszania się szczęk kolimatora 
MLC 

Tak, podać 
 

18.11.  Maksymalna transmisja promieniowania przez listki 
kolimatora MLC: < 0,5% 

Tak, podać 
 

19.  Tryby pracy klinicznej oferowanego akceleratora 

19.1.  Tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X, dla 
każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem 
spłaszczającym. 

Tak 
 

19.2.  Tryb terapii konformalnej 3D dla każdej z wymaganych 
wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym 

Tak 
 

19.3.  Tryb terapii stacjonarnej IMRT typu Step&Shoot dla 
każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z 
filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) 

Tak 
 

19.4.  Tryb terapii dynamicznej IMRT (typu 
dMLC/SlidingWindow) dla każdej z wymaganych wiązek 
fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez 
filtra spłaszczającego) 

Tak 

 

19.5.  Tryb terapii dynamicznej VMAT/RapidArc, dla każdej z 
wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem 
spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego), 

Tak 
 

20.  System wizualizacji portalowej w wiązce MV (EPID) 

20.1.  Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania 
EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z 
akceleratorem 

Tak 
 

20.2.  Detektor obrazu na bazie krzemu amorficznego Tak  

20.3.  Zakres energetyczny detektora EPID zgodny z zakresem 
wymaganych energii 

Tak, podać 
 

20.4.  Powierzchnia detektora systemu obrazowania 
portalowego: ≥41x41cm 

Tak, podać 
 

20.5.  Rozdzielczość detektora ≥ 1024x1024 pikseli Tak, podać  

20.6.  Sterowanie ruchem za pomocą kasety sterującej  Tak  

20.7.  Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID 
umożliwiające:  
a) Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie 
danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania  
b) Porównywanie on-line, obrazów systemu EPID z 
obrazami DRR z oferowanego systemu planowania 
teleradioterapii 

Tak 

 

20.8.  System wyposażony w zintegrowany system dozymetrii 
portalowej 

Tak 
 

20.9.  System zapewnia możliwość pomiaru dawki 2D za 
pomocą panelu EPID bez pacjenta 

Tak 
 

20.10.  System zapewnia możliwość pomiaru i rekonstrukcji 
dawki 3D za pomocą panelu EPID bez pacjenta 

Tak 
 

20.11.  System zapewnia możliwość pomiaru dawki wyjściowej 
2D (po przejściu przez pacjenta) 

Tak 
 

20.12.  System zapewnia możliwość rekonstrukcji dawki 3D na 
podstawie pomiaru za pomocą panelu EPID dawki 
wyjściowej (po przejściu przez pacjenta)  

Tak 
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20.13.  System zapewnia możliwość automatycznej analizy dawki 
EPID 2D i 3D względem dawki 2D i 3D obliczonej dla 
planu leczenia 

Tak 
 

21.  Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego (CBCT) 

21.1.  Zintegrowany system wizualizacji IGRT (Image Guided 
Radiation Therapy) w wiązce kV 

Tak 
 

21.2.  Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT stanowiące 
integralne elementy akceleratora 

Tak 
 

21.3.  System IGRT umożliwia realizację funkcji Cone Beam CT 
(CBCT) 

Tak 
 

21.4.  System IGRT zamocowany na ramieniu oferowanego 
akceleratora i składający się z położonych przeciwlegle 
lampy rtg i detektora promieniowania rtg na bazie krzemu 
amorficznego 

Tak 

 

21.5.  Oś wiązki systemu IGRT (promień centralny) prostopadła 
do osi wiązki terapeutycznej akceleratora 

Tak 
 

21.6.  System IGRT realizuje funkcję obrazowania 
radiograficznego 

Tak 
 

21.7.  System IGRT posiada oprogramowanie do skorygowania 
(w osiach X, Y i Z) położenia stołu terapeutycznego 
oferowanego akceleratora, stosownie do wykrytych zmian 
położenia struktur anatomicznych i obliczonego 
automatycznie offsetu położenia pacjenta – możliwość 
korekty położenia stołu bez konieczności wchodzenia do 
bunkra 

Tak 

 

21.8.  Akwizycja kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D i 
ich zapamiętywanie w bazie danych oferowanego 
systemu weryfikacji i zarządzania 

Tak 
 

21.9.  Opcja tomograficzna CBCT z wykorzystaniem wiązki 
kilowoltowej 

Tak 
 

21.10.  Konstrukcja systemu zapewnia kontrast pozwalający na 
obrazowanie tkanek miękkich 

Tak 
 

21.11.  Możliwość wyznaczenia korekcji ułożenia pacjenta 
poprzez dopasowanie badania CT wykorzystywanego do 
planowania terapii i badania lokalizacyjnego CBCT  

Tak 
 

21.12.  Automatyczny transfer parametrów korekcyjnych do 
systemu sterowania akceleratorem 

Tak 
 

21.13.  Funkcja automatycznej detekcji i analizy ułożenia 
pacjenta na podstawie implementowanych znaczników 

Tak, podać 
 

21.14.  Maksymalna średnica pola widzenia systemu CBCT min. 
46cm 

Tak, podać 
 

21.15.  Maksymalna długość obrazowanego obszaru (bez 
stosowania łączenia badań CBCT) – min. 20cm 

Tak, podać 
 

21.16.  Rozdzielczość ≥ 1024x1024 pikseli Tak  

21.17.  Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na kalibrację 
i okresową kontrolę systemu i obrazów 4D CBCT 

Tak, podać 
 

21.18.  Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera zewnętrzny 
system chłodzenia akceleratora typu chiller 

Tak, podać 
 

21.19.  Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera system 
zabezpieczania sieciowego typu UPS, podtrzymujący 
pracę akceleratora oraz komputerów przy akceleratorze w 
celu dokończenia frakcji terapeutycznej na wypadek 
braku zasilania z elektrycznej sieci zewnętrznej. 

Tak 

 

21.20.  Zintegrowane wyposażenie akceleratora zapewniające 
pełną funkcjonalność w zakresie linii terapeutycznej 
Zamawiającego 

Tak 
 

21.21.  System audiovideo (oparty na minimum 3 kamerach) 
umożliwiający dwustronna komunikację głosową z 
pacjentem oraz obserwacji wizualnej wnętrza bunkra 
terapeutycznego 

Tak 

 

21.22.  Oferowany akcelerator posiada zewnętrzny system 
kontroli dozymetrycznej do testów codziennych w 
radioterapii, gdzie detektorami są komory jonizacyjne lub 
detektory półprzewodnikowe. 

Tak 

 

21.23.  Oferent dokona modyfikacji komputerowego systemu 
planowania leczenia Monaco, posiadanego przez 
Zamawiającego, poprzez dostarczenie brakującej licencji 
VMAT, która pozwoli na wykorzystanie w pełni wszystkich 
możliwości terapeutycznych oferowanego akceleratora. 

Tak 

 

21.24.  Oferowana konfiguracja (zintegrowana z systemami 
wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia 
realizację konformalnych technik leczenia w sposób 

Tak 
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L.P. PARAMETR TECHNICZNY 
WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
WARTOŚĆ OFEROWANA 

identyczny jak w przypadku akceleratorów 
wykorzystywanych klinicznie w Zakładzie Radioterapii 
Zamawiającego 

21.25.  Oferowana konfiguracja (zintegrowana z systemami 
wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia 
realizację technik IMRT w sposób identyczny jak w 
przypadku akceleratorów wykorzystywanych klinicznie w 
Zakładzie Radioterapii Zamawiającego 

Tak 

 

21.26.  Oferowana konfiguracja (zintegrowana z systemami 
wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia 
realizację technik VMAT w sposób identyczny jak w 
przypadku akceleratorów wykorzystywanych klinicznie w 
Zakładzie Radioterapii Zamawiającego 

Tak 

 

21.27.  Oferowany akcelerator zapewnia pełną zgodność w 
zakresie geometrii wiązek z akceleratorami 
wykorzystywanymi przez Zamawiającego 

Tak 
 

21.28.  Oferowany akcelerator zapewnia pełną zgodność w 
zakresie parametrów dozymetrycznych wiązek z 
akceleratorami wykorzystywanymi przez Zamawiającego 

Tak 
 

21.29.  Oferowany akcelerator zapewnia zgodność jakości wiązki 
dla energii 6 MV i 10MV, dla trybu z filtrem 
spłaszczającym oraz dla trybu bez filtra spłaszczającego 

Tak 
 

21.30.  Oferowany akcelerator posiada system przesyłania 
wartości wektora przesunięcia pacjenta pomiędzy 
stacjami komputerowymi: CBCT, systemem weryfikacji i 
zarządzania i konsolą akceleratora 

Tak 

 

21.31.  Oferent dostarczy dodatkową stację komputerową na 
potrzeby instalacji systemu zarządzania i nadzoru 
radioterapii w sterowni akceleratora. 

Tak 
 

21.32.  Oferent dostarczy 12 szkoleń ESTRO lub równoważnych 
dla 6 lekarzy radioterapeutów i 6 fizyków, zatrudnionych 
Zakładzie Radioterapii Zamawiającego. Zamawiający 
wyznaczy osoby, które wezmą udział w szkoleniach oraz 
tematykę szkolenia. 

Tak 

 

 

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej 

parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów. 

 
 
 

 
…………………………., dnia …………………                     ……………………………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

 



  

14 

 

OFEROWANE DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I 

WARUNKI GRANICZNE 

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –  

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

 

Opis wspólny dla Warszawy Kielc i Opola 

L.P.  
WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
WARTOŚĆ OFEROWANA 

22.  KOSZTY EKSPLOATACJI 

22.1.  zabezpieczenie i ewentualne naprawy drogi transportu 
przedmiotu oferty do miejsca instalacji 

Tak  

22.2.  Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po 
zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych 
zakupów po stronie Zamawiającego 

Tak 
 

22.3.  wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta 
przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych 

Tak  

22.4.  Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych 
przez Zamawiającego 

Tak  

22.5.  Wykonanie projektu usytuowania poszczególnych elementów 
przedmiotu oferty we wskazanych pomieszczeniach, oraz 
projektu radiologicznego osłon stałych bunkra akceleratora. 

Tak, załączyć do 
oferty  

 

22.6.  Szkolenie personelu Zamawiającego obsługującego 
oferowany system do Radioterapii w zakresie jego 
kompetencji 

Tak 
 

22.7.  Szkolenie pracownika Zamawiającego na pierwszy stopień - 
dot. ośrodka w Opolu, oraz kolejny poziom - dot. ośrodka w 
Warszawie, w zakresie obsługi serwisowej oferowanych 
systemów wysokoenergetycznego cyfrowego przyspieszacza 
liniowego potwierdzonej stosownym certyfikatem (pracownik 
WIM posiada certyfikat z pierwszego poziomu szkolenia) 

Tak 

 

22.8.  Oferowany akcelerator dostosowany pod względem 
dozymetrycznym oraz geometrycznym do akceleratorów 
wykorzystywanych klinicznie w Zakładzie Radioterapii 
Zamawiającego 

Tak 

 

22.9.  Oferent zapewnia wykonanie pomiarów dozymetrycznych, 
modelu matematycznego/dozymetrycznego akceleratora dla 
systemów planowania leczenia wykorzystywanych przez 
Zamawiającego. Na wniosek Zamawiającego.  

Tak 

 

22.10.  Zgłoszenie albo powiadomienie, o którym mowa w art. 58 
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 211).  

Tak 
 

22.11.  Materiały informacyjne dotyczące całego przedmiotu 
zamówienia 

Tak, załączyć do 
oferty  

 

22.12.  Deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na 
zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, 
zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami 
wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, 

Tak, załączyć do 
oferty  

 

22.13.  Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim 
(dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej na płycie 
CD-R) 

Tak, załączyć do 
oferty  

 

22.14.  Oryginalna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku 
angielskim a w przypadku braku, w języku producenta 
przedmiotu oferty (dopuszcza się załączenia w formie 
elektronicznej na płycie CD-R) 

Tak, załączyć do 
oferty  

 

22.15.  Wykaz DOSTAWCÓW części zamiennych, części 
zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych do przedmiotu 
oferty: 

Tak, podać 
 

22.16.  Wykaz PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ 
WYTWÓRCĘ LUB AUTORYZOWANEGO 
PRZEDSTAWICIELA do instalacji, okresowej konserwacji, 
okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji 
oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, 
regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli 
bezpieczeństwa przedmiotu oferty: 

Tak, podać 

 

22.17.  Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty, 
dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego 
użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę 
przedmiotu oferty. 

Tak 
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L.P.  
WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
WARTOŚĆ OFEROWANA 

23.  WARUNKI SERWISOWE 

23.1.  zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej akceleratora Tak  

23.2.  Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) Tak, podać  

23.3.  czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w 
dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy 

Tak, podać 
 

23.4.  czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc 
od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze 
rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy 

Tak, podać 

 

23.5.  czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc 
od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni roboczych 
rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy 

Tak, podać 

 

23.6.   czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego 
przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - max 
7 dni roboczych rozumianych, jako dni od pn-pt z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Tak, podać 

 

23.7.  okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży 
przez min. 10 lat 

Tak, podać  

23.8.  godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach Tak, podać  

23.9.  Wszelkie prace instalacyjne w tym przygotowanie stosownej 
infrastruktury pomieszczeń instalacji przedmiotu umowy, a 
wynikające z wymogów instalacyjnych i funkcjonalnych 
przedmiotu umowy, będą prowadzone zgodnie z wymogami 
Programu Funkcjonalno- Użytkowego i dokumentacji 
projektowej 

Tak 

 

23.10.  Wszelkie prace instalacyjne i adaptacyjne będą prowadzone 
w porozumieniu z Zamawiającym 

Tak  

 
 

 
 
 

 
…………………………., dnia ……………       …………………………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 

 


