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OŚRODKI (2): 

1. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia 

2. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz 

SPECYFIKACJA OCENIANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH 

 

lp. Opis parametru Punktacja Wartość oferowana 

1 

Długość ciągłego hybrydowego skanu SPECT/CT (przy jednej ciągłej spirali TK) ≥ 159 [cm] 
Wartość największa 1 pkt,  
wartość najmniejsza 0 pkt,  
Pozostałe proporcjonalnie* 

 

2 
Możliwość ustawienia detektorów pod kątem ostrym < 80º 

TAK - 1 pkt  
 NIE – 0 pkt. 

 

3 
Czułość systemowa dla kolimatorów LEHR/LEHRS  w odległości 10cm dla 99mmTc  >200 
cpm/μCi zgodnie z NEMA Standards Publication z wykorzystaniem kryształu 9.5 mm 

TAK - 1 pkt   
NIE – 0 pkt. 

 

4 Para kolimatorów kardiologicznych wysokoczułych (> 800 cpm/uCi przy 28cm) – do 
akwizycji ultraszybkiej (do 5 min) akwizycji serca SPECT po orbicie kardio-centrycznej pod 
wzajemnym kątem < 90º i w odległości od miokardium > 25 cm –  przy zachowaniu jakości 
badania wykonywanego za pomocą standardowych kolimatorów LEHR. Zestaw wraz z 
oprogramowaniem do rekonstrukcji badań serca. 

Tak - 4 pkt   
 NIE - 0 pkt  

 

5 

System przechowywania kolimatorów w postaci 4 szuflad (dla różnych typów par 
kolimatorów, oprócz HE) – zintegrowany ze skanerem, minimalizujący kolizyjność ruchów 
wózka w pomieszczeniu, w którym będzie zainstalowany aparat SPECT/CT i przyspieszający 
tym samym cały cykl badań, kontroli jakości i weryfikacji codziennej z założonymi i zdjętymi 
kolimatorami  oraz minimalizując ryzyko uszkodzenia gammakamery / detektorów / 
kolimatorów podczas ich wymiany. 

TAK = 1 pkt  
 NIE – 0 pkt. 
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6 Pochylenie, co najmniej jednego detektora, w osi długiej gamma kamery na zewnątrz lub 
do wewnątrz gantry  - realizowana w osi długiej łóżka dla pacjenta ułożonego na łóżku 
skanera (podać maksymalną wartość kąta wychylenia, (opisać jak realizowany jest 
oferowany parametr) 

TAK = 1 pkt   
NIE = 0 pkt  

7 
Liczba submilimetrowych warstw zbieranych w czasie najkrótszego, pełnego obrotu (360º) 
≥6 

wartość najwyższa 2 pkt, 
wartość najniższa 0 pkt. 

 

8 
Długość spiralnego pojedynczego skanu przeglądowego (topogram) wykorzystywanego do 

modulcji dawki ≥ 159 cm  
podać 

Wartość największa  1 pkt, 
wartość najmniejsza 0 pkt, 
Pozostałe proporcjonalnie* 

 

9 
Zakres zmienności pitch, minimum 0,6 ÷1,5  lub większy 
podać 

Wartość największa  1 pkt, 
wartość najmniejsza 0 pkt, 
Pozostałe proporcjonalnie* 

 

10 
System akwizycyjny  
 

STACJA Operatora  
1-monitorowa – 0 pkt. 
2-monitorowa – 1 pkt. 

 

11 
Komputer rekonstrukcyjny przy stacji akwizycyjnej: do przeprowadzania rekonstrukcji 
SPECT wysoko rozdzielczego obrazowania kości.  Rekonstrukcja SPECT bazująca na danych 
z CT po ich sklasyfikowaniu do 5 klas na bazie jednostek HU (tkanka kostna zbita, tkanka 
kostna gąbczasta, tkanka tłuszczowa, tkanki miękkie, powietrze - płuca, metal) w celu 
rekonstrukcji zliczeń SPECT na poziomie woksela. 
Minimalna rozdzielczość objętościowa po w/w rekonstrukcji na średnim poziomie zliczeń 
(12mln)  ≤ 3,0mm, a przy minimalnej liczbie zliczeń min 8 mln  ≤ 3,5mm. 
Podać nazwę licencji, załączyć oryginalne materiały producenta odnośnie tej rekonstrukcji 
oraz minimum 2 publikacje z wykorzystania klinicznego (dopuszczalna forma w języku 
angielskim) 

TAK - 5 pkt   
NIE - 0 pkt 
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1
12 

Aplikacja na stacjach opisowych: Numerowanie kręgów kręgosłupa oraz żeber w badaniach 
odcinkowych jak i całego kręgosłupa z obrazów CT i MR 

Ręczne - 0 pkt.   
Automatyczne - 2 pkt. 

 

13 

Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: 
wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub 
zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja wielu odrębnych obszarów 
anatomicznych (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), 
wyodrębnianie rejonów anatomicznych (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem 
producenta). 

TAK - 1 pkt   
NIE – 0 pkt. 

 

14 

Aplikacja na stacjach opisowych: Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do 
oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D 
Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja wielu odrębnych 
obszarów anatomicznych (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), 
wyodrębnianie rejonów anatomicznych (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem 
producenta). 

TAK - 1 pkt   
NIE – 0 pkt. 

 

15 
Deinstalacja i utylizacja gammakamery Zamawiającego z miejsca wstawienia nowej. 

Tak = 1 pkt  
Nie = 0 pkt 

 

 
*Definicja skrótu: „Pozostałe proporcjonalnie*” – oznacza: „Wartości pośrednie proporcjonalnie do różnicy między najkorzystniejszą wartością parametru i najmniej 
korzystną wartością parametru” 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi  24 

 
 

                                ,  dnia   ___/___/______ r. 

______________________________ 
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podpis i pieczątka imienna  
osoby upoważnionej do reprezentowania firmy  

 
UWAGA: 
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji (zawarte w cenie oferty) i dostępne w oferowanym aparacie w chwili złożenia 
oferty.  
2. Wszystkie wartości liczbowe muszą być podane w jednostkach zgodnych z podanymi w tabeli. Wartości liczbowe podane w innych jednostkach nie będą przeliczane. W 
przypadku parametrów ocenianych Wykonawca otrzyma 0 pkt, a w przypadku parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona. 
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których 
niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
4. Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w oryginalnych materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje 
oferowanego sprzętu; w języku angielskim, a w języku polskim w oryginale lub tłumaczeniu poświadczone za zgodność z oryginałem), załączonych do oferty. Wykonawca musi 
w kolumnie PARAMETR OFEROWANY wskazać dokument i jego stronę potwierdzający deklarowany parametr, a w dokumencie producenta podkreślić wartość liczbową i/lub 
tekst potwierdzający parametr/cechę. 
5. W przypadku dwóch ofert, gdy wartość parametry jest taka sama obie oferty dostają maksymalną liczbę punktów za dany parametr. 
6. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta (Wykonawca będzie 
zobligowany do dostarczenia oryginalnego, wymaganego przez Zamawiającego, potwierdzenia producenta w wymaganym terminie). Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
weryfikacji danych technicznych przez wymóg wskazania parametru/cechy w aparacie demo (dotyczy aparatu rentgenowskiego) lub pracującym na terenie Polski/EU.   

 
 

 


