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DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII we Wrocławiu 
ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII w Dąbrowie Górniczej 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PN. 

„DOSTAWA AKCELERATORÓW 

dla DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU,  
PL. HIRSZFELDA 12, 53-437 WROCŁAW” (dalej DCO) – SZT. 1  

oraz 

dla ZAGŁĘBIOWSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W DĄBROWIE GÓRNICZEJ,  
UL. SZPITALNA 13, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA (dalej ZCO-DG) – SZT.1” 

  
 

INFORMACJA DLA WYKONAWCY: 
 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie możliwości technicznych oraz uzyskanie 
wszelkich uprawnień celem zapewnienia współpracy – na zasadach niżej opisanych –  

z elementami Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical Systems 

posiadanej przez Zamawiających. 
 

Wymienione w poniższej tabeli systemy i sprzęt, takie jak: 

 system weryfikacji i zarządzania leczeniem (SWiZL) Aria wersja: 

 nr 15 zainstalowana w roku 2018 (DCO)  

 nr 11 zainstalowana w roku 2014 (ZCO-DG) 

to system zarządzania procesem planowania, realizacji i weryfikacji radioterapii, służący 
raportowaniu pracy wszystkich elementów sieci radioterapeutycznej, ruchu chorych i personelu 

 system planowania 3D Eclipse (w skrócie Eclipse) - system wyznaczania rozkładu dawek, 
czasów napromieniania oraz elementów weryfikacji dozymetrii, oparty  
o wprowadzone do bazy dane pomiarowe akceleratorów użytkownika 

 akceleratory liniowe TrueBeam - do realizacji radioterapii 

są systemami i sprzętem f-my Varian Medical Systems, USA i wchodzą w skład Zintegrowanej Linii 
Radioterapeutycznej f-my Varian Medical Systems, USA posiadanej  
i wykorzystywanej przez Zamawiającego do radioterapii i planowania radioterapii. 

 

SKRÓTY UŻYTE W PONIŻSZYCH TABELACH 

CBCT –  z ang. Cone Beam Computed Tomography – stożkowa tomografia komputerowa 

DRR –   z ang. Digitally Reconstructed Radiograph –  cyfrowa rekonstrukcja radiogramów 

EPID –  z ang. Electronic Portal Imaging Device – elektroniczny portalowy system obrazowania 
rozkładów promieniowania 

FF –   z ang. Flattening Filter -  z filtrem spłaszczającym 

FFF –  z ang. Flattening Filter Free -  bez filtra spłaszczającego 

IGRT –  z ang. Image Guided Radiation Therapy – radioterapia kierowana obrazem 

IMRT –  z ang. Intensiv-Modulated Radiotherapy – radioterapia wiązką intensywnie modulowaną 

MLC –  z ang. Multi Leaf Collimator – kolimator wielolistkowy 

SAD –  z ang. Source Axis Distance – odległość źródła promieniowania od izocentrum 
akceleratora 

SPL – System Planowania Leczenia 

SWiZL –  System Weryfikacji i Zarządzania Leczeniem 

VMAT –  z ang. Volumetric Modulated Arc Therapy – objętościowo modulowana łukowa technika 
napromieniania 

ZSOR –  Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego 
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1. PARAMETRY WYMAGANE – AKCELERATOR LINIOWY 

WIELOENERGETYCZNY 

 

Część wspólna dla DCO Wrocław oraz ZCO Dąbrowa Górnicza 
 

 

1 

AKCELERATOR LINIOWY 
WIELOENERGETYCZNY 

Nazwa handlowa: 
 

podać 

Producent, kraj pochodzenia: 
 

podać 

Rok produkcji: 
 

podać 

 
 
 
 

Pomieszczenia docelowe: 

Waga: 
Akcelerator: 
 
Stół: 

 

podać osobno: 
P: 
 
S: 

Pomieszczenia pracowni megawoltowej  
(bunkier i sterownia)  

w DCO lub w ZCO-DG odpowiednio 

Wymiary  
transport.: 
DxSxW 
 
 

podać; uwzględnić 
wysokość wózka 
transportowego 

 
D: 
 

S: 
 

W: 

Lp. OPIS 

W
A

R
T

O
Ś

Ć
 

W
Y

M
A

G
A

N
A

 

W
A

R
T

O
Ś

Ć
 

O
F

E
R

O
W

A
N

A
 

A B C D 

1 Akcelerator liniowy z wyposażeniem obejmującym m.in.: kolimator wielolistkowy MLC, opcję 
terapii dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system 
obrazowania rentgenowskiego (=ZSOR) z opcją tomograficzną CBCT, opcję radioterapii 
łukowej IMRT Volumetric Modulated Arc Therapy, stację roboczą sterującą akceleratorem 
komunikującą się z systemem Aria. 

1.1 Parametry wiązek fotonowych – wiązki z filtrem spłaszczającym (FF) 

1.1.1  Energia fotonowa:  6 MV FF TAK  

1.1.2.a  Energia fotonowa: 10 MV FF – tylko dla DCO TAK  

1.1.2.b  Energia fotonowa: 20 MV FF – tylko dla ZCO-DG TAK  

1.1.3 
 Moce dawek w trybie napromieniania dla w/w wiązek, dla pełnego 

zakresu pól: min. 5 wartości w zakresie od ≤ 100 MU/min do ≥ 500 
MU/min 

TAK 
 

1.1.4 
 Niskie moce dawek dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w 

zakresie 40 MU/min ≤ LowDR ≤ 60 MU/min  
TAK 

 

1.1.5 
 Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wymaganych 

wiązek fotonowych, w zakresie co najmniej od 100 MU/min do 500 
MU/min 

TAK 
 

1.2 Wiersz celowo pusty 
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1.3 Akcesoria dla wiązek fotonowych FF 

1.3.1 

-  Zestaw standardowych filtrów klinowych kodowanych o kątach 15, 30, 

45, 60  
lub fizyczny klin zmotoryzowany  
lub „klinowanie” wiązki realizowane poprzez ruch jednej ze szczęk   
- dla wiązek fotonowych 

TAK 

 

1.3.2 -  Zestaw tac do osłon indywidualnych dla wiązek fotonowych ( min. 10 szt.) TAK  

1.3.3 
-  Konstrukcja akceleratora gwarantująca możliwość jednoczesnego 

stosowania klinów i osłon dla wiązek fotonowych 
TAK 

 

1.4 Parametry techniczne akceleratora 

1.4.1  Odległość SAD = 100,0 cm TAK  

1.4.2 
 Tolerancja ustawienia odległości SAD=100cm (od źródła do izocentrum): 

≤ 2,0 mm 
TAK 

 

1.4.3 
 Średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia  

i kolimatora): ≤ 1,0 mm 
TAK 

 

1.4.4 
 Średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia, kolimatora  

i stołu): ≤ 1,5 mm 
TAK 

 

1.4.5  Zakres obrotu ramienia: co najmniej 360
 o
 TAK  

1.4.6  Niedokładność ustawienia kąta obrotu ramienia: ≤ 0,5
o
 TAK  

1.4.7 
 Prędkość obrotu ramienia: zmienna podczas emisji wiązki w zakresie od 

0° / min do co najmniej 350° / min 
TAK 

 

1.4.8  Zakres obrotu kolimatora: co najmniej 350
 o
 TAK  

1.4.9  Niedokładność ustawienia kąta obrotu kolimatora: ≤ 0,5
o
 TAK  

1.4.10  Cyfrowe wyświetlacze położenia ramienia i kolimatora TAK  

1.4.11 
 Maksymalne pole napromieniania o regularnym, prostokątnym kształcie: 

≤ 40 x 40 cm w izocentrum (dla wiązek fotonowych) 
TAK 

 

1.4.12 
 Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z przekraczaniem 

centralnej osi wiązki 
TAK 

 

1.4.13 
 Asymetryczna jedna para szczęk kolimatora przemieszczająca się poza 

oś wiązki o min. 10 cm 
TAK 

 

1.4.14 
 Asymetryczna druga para szczęk kolimatora przemieszczająca się poza 

oś wiązki o min. 2 cm 
TAK 

 

1.4.15 
 System dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub 

otwartych korygowanych na ciśnienie i temperaturę otoczenia. 
TAK 

 

1.4.16  System symulacji świetlnej pola terapeutycznego TAK  

1.4.17  Optyczny wskaźnik odległości ODI (Optical Distance Indicator) TAK  

1.4.18 
 Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki zachowujący ilość 

zrealizowanych MU w przypadku zaniku napięcia zasilania 
TAK 

 

1.4.19 

 System elektronicznego lub optycznego rozpoznawania akcesoriów: 
klinów mechanicznych, półek z blokami indywidualnymi oraz 
kompensatorami analogiczny jak w posiadanych akceleratorach 
TrueBeam 

TAK 

 

1.5 Stół terapeutyczny 

1.5.1 
 Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w indeksowany system 

mocowania unieruchomień 
TAK 

 

1.5.2 
 Zmotoryzowany, umożliwiający przesuw w osiach X, Y i Z oraz obrót – 4 

stopnie swobody (stół terapeutyczny „4D”) 
TAK 

 

1.5.3  Możliwość odłączenia napędów X i Y „pływający” blat TAK  

1.5.4  Możliwość awaryjnego opuszczenia stołu w wypadku braku zasilania TAK  

1.5.5  Niedokładność obrotu stołu: ≤ 0,5° TAK  



Załącznik nr 2  do OFERTY 

4 

 

 

1.5.6 
 Niedokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y w zakresie +/- 20cm 

od izocentrum: ≤ 1,0mm 
TAK 

 

1.5.7  Nośność stołu: ≥ 199kg TAK  

1.5.8 

 Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu  i/lub  co 
najmniej jedna kaseta sterująca, sterowana mikroprocesorowo z 
możliwością kontroli oświetlenia w bunkrze, symulacji świetlnej pola, 
telemetru i laserów 

TAK 

 

1.5.9  Pozycja stołu w osiach XYZ sterowana automatycznie w technice IGRT TAK  

1.6 Wyposażenie akceleratora 

1.6.1 
-  Komplet centratorów laserowych (min. szt. 3) sterowanych (włącz/wyłącz) 

akceleratorem lub manipulatorem związanym z akceleratorem 
TAK 

 

1.6.2 
-  System monitorowania pacjenta i komunikacji z pacjentem – audio 

(dwukierunkowy, domyślnie ciągły nasłuch bunkra, regulacja głośności)  
i wideo (min. 2 kamery PTZ sterowane ze sterowni przez operatora) 

TAK 
 

1.6.3 
-  Monitor lub monitory LCD wewnątrz bunkra terapeutycznego 

wyświetlający/-e ustawione na akceleratorze parametry  
TAK 

 

1.6.4 -  Mechaniczny front pointer TAK  

1.7 Kolimator wielolistkowy MLC 

1.7.1.a  opcja tylko dla DCO opis w poz. 1.18 x x 

1.7.1.b  opcja tylko dla ZCO-DG opis w poz. 1.28 x x 

1.8 Tryby pracy klinicznej oferowanego akceleratora 

1.8.1 
 Tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania, dla każdej z 

wymaganych wiązek fotonowych i elektronowych 
TAK 

 

1.8.2 
 Tryb terapii obrotowej wiązką promieniowania X, dla każdej z 

wymaganych wiązek fotonowych  
TAK 

 

1.8.3 
 Tryb naświetlań całego ciała promieniowaniem X (TBI = Total Body 

Irradiation) 
TAK 

 

1.8.4 

 Tryb obrotowej radioterapii konformalnej, z dynamicznie zmienną mocą 
dawki (bez przerywania emisji wiązki) i z dopasowywaniem kształtu pola 
MLC do targetu w zależności od kąta ramienia akceleratora (łuk 
konformalny), dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych  

TAK 

 

1.8.5 

 Tryb terapii dynamicznej IMRT typu Sliding Window, z wykorzystaniem 
kolimatora wielolistkowego MLC, dla każdej z wymaganych wiązek 
fotonowych (listki kolimatora MLC przesuwają się w sposób ciągły poprzez pole 

promieniowania podczas nieprzerwanej emisji wiązki, modulując jej fluencję, zaś 
moc dawki emitowanego promieniowania X jest dynamicznie zmieniana bez 
przerywania emisji wiązki w całym zakresie dostępnych mocy dawek) 

TAK 

 

1.9 System wizualizacji w wiązce MV portal imaging EPID 

1.9.1 
 Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic 

Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem 
TAK 

 

1.9.2  Detektor obrazu na bazie krzemu amorficznego TAK  

1.9.3 
 Zakres energetyczny i zakres mocy dawek detektora EPID zgodny z 

zakresem oferowanych energii i mocy dawek wiązek fotonowych 
TAK 

 

1.9.4  Powierzchnia czynna detektora: > 40cm x 40cm TAK  

1.9.5  Rozdzielczość detektora ≥ 1024x1024 pikseli TAK  

1.9.6  Maksymalna wydajność zbierania informacji obrazowej: ≥ 15 ramek / sek TAK  

1.9.7 
 Zmechanizowane, zmotoryzowane, wysuwanie detektora do zadanej 

pozycji roboczej  i wycofanie do pozycji spoczynkowej 
TAK 

 

1.9.8  Detektor przesuwany w osiach X, Y, Z TAK  

1.9.9 
 Niedokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki 

terapeutycznej MV ≤  ±1 mm 
TAK 

 

1.9.10 
 Sterowanie ruchem detektora za pomocą wspólnej kasety sterującej 

całym akceleratorem 
TAK 

 

1.9.11  Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID umożliwiające: TAK  



Załącznik nr 2  do OFERTY 

5 

 

a) Wybór rozdzielczości i filtrowania obrazów, przeglądanie, obróbkę i 
zatwierdzanie obrazów itp. 

b) Zapamiętywanie (zapis) obrazów systemu EPID w bazie danych 
posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian 

c) Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów 
systemu EPID z obrazami DRR z posiadanego systemu planowania 
teleradioterapii Eclipse  

d) Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów 
systemu EPID z obrazami symulacyjnymi  

e) Symulację ustawienia listków kolimatora wielolistkowego MLC na 
obrazach symulacyjnych i portalowych 

1.9.12 
 Oprogramowanie sterujące i akwizycyjne systemu EPID wbudowane w 

stację sterującą akceleratorem 
TAK 

 

1.10 Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego (ZSOR) dla techniki IGRT 

1.10.1 
 Zintegrowany system wizualizacji dla techniki IGRT (Image Guided 

Radiation Therapy) w wiązce kV w oparciu o rekonstrukcję tomograficzną 
Cone Beam CT 

TAK 
 

1.10.2 
 Sprzęt i oprogramowanie ZSOR stanowią  integralne elementy 

akceleratora 
TAK 

 

1.10.3 
 Położone przeciwlegle lampa rtg i detektor promieniowania rtg (na bazie 

krzemu amorficznego aSi) są zamocowane na gantry oferowanego 
akceleratora 

TAK 
 

1.10.4 
 Lampa rentgenowska oraz detektor promieniowania zamocowane na 

zrobotyzowanych ramionach sterowanych zarówno z bunkra jak i ze 
sterowni akceleratora 

TAK 
 

1.10.5 
 Oś wiązki rtg (promień centralny) prostopadła do osi wiązki 

terapeutycznej akceleratora 
TAK 

 

1.10.6  Rozdzielczość detektora ≥ 1536x1152 pikseli TAK  

1.10.7  Obszar aktywny detektora ≥ 39 cm x 29 cm TAK  

1.10.8 

 Zakres ruchu detektora: 
- Pionowo: ≥ 80 cm 
- Poziomo (poprzecznie): ≥ 30cm, co najmniej ±15cm 
- Poziomo (podłużnie przy SAD=150cm): ≥ 40cm, co najmniej ±20cm 

TAK 

 

1.10.9 
 Niedokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki 

terapeutycznej MV: ≤ 0,5mm 
TAK 

 

1.10.10  Zakres napięcia lampy rentgenowskiej co najmniej od 40 kV do 140 kV TAK  

1.10.11  Pojemność cieplna lampy rtg ≥ 1500 kHU TAK  

1.10.12 

 Lampa rtg wyposażona w kolimator promieniowania X o następujących 
cechach: 
- Sterowany przez komputer sterujący oferowanego akceleratora 

 
 

TAK 

 

 - 4 niezależne, asymetryczne przesłony X1, X2, Y1 i Y2 TAK  

 - System kontrolny zapobiegający napromienieniu nieaktywnej części 
detektora 

TAK 
 

 - System automatycznych, zmotoryzowanych filtrów do modyfikacji 
wiązki obrazującej (w tym Half Bowtie i Full Bowtie) 

TAK 
 

 - Filtry sterowane automatycznie przez komputer sterujący 
oferowanego akceleratora sterowane automatycznie w zależności od 
wybranego trybu obrazowania i obrazowanej anatomii 

TAK 
 

1.10.13 
 Akwizycja kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D i ich  

zapamiętywanie w bazie danych posiadanego systemu Aria 
TAK 

 

1.10.14 
 Odczytywanie z serwera posiadanego systemu Aria obrazów 

referencyjnych typu DRR, zawartych w planach leczenia przygotowanych 
w posiadanym systemie Eclipse 

TAK 
 

1.10.15 
 Odczytywanie z serwera posiadanego systemu Aria obrazów 

referencyjnych 2D  
TAK 

 

1.10.16 
 Odczytywanie z serwera posiadanego systemu Aria obrazów 3D pacjenta 

wraz z konturami narządów anatomicznych, zawartych w planach 
leczenia przygotowanych w posiadanym systemie Eclipse 

TAK 
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1.10.17 
 Nakładanie obrazów 2D uzyskanych poprzez ZSOR na obrazy DRR, 

odczytane z bazy danych posiadanego systemu Aria 
TAK 

 

1.10.18 
 Nakładanie obrazów 2D uzyskanych poprzez ZSOR na obrazy 

symulacyjne 2D, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu 
Aria 

TAK 
 

1.10.19  Akwizycja obrazów 3D CBCT TAK  

1.10.20 
 Nakładanie obrazów 3D CBCT uzyskanych poprzez ZSOR na obrazy 3D 

pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, odczytane z bazy 
danych Aria 

TAK 
 

1.10.21 
 

 Obliczenie korekcji ustawienia stołu terapeutycznego i zdalne sterowanie 
stołem terapeutycznym oferowanego akceleratora w celu korekcji jego 
ustawienia, wyliczonej dowolną z wyżej wymienionych metod 

TAK 
 

1.10.22 

 Stacja ZSOR realizuje funkcje: 
a) nawigacji i prezentacji 2D i 3D obrazów CBCT 
b) rekonstrukcji obrazów CBCT 
c) wyświetlania w czasie rzeczywistym ortogonalnych i wzdłużnych 

przekrojów struktur anatomicznych 
d) obliczania właściwego położenia pacjenta w oparciu o badanie 

referencyjne CT i badanie wykonane w technice Cone Beam CT  
i kalkulacji offsetu położenia pacjenta 

TAK 

 

1.10.23 
 Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na kalibrację i okresową 

kontrolę systemu i obrazów 2D oraz 3D CBCT, w tym kontrolę 
izocentrum i geometrii ZSOR 

TAK 
 

1.10.24  Fantom do kalibracji blend kolimatora rtg TAK  

1.10.25  Fantom typu Leeds TORR-18FG lub równoważny TAK  

1.10.26 
 Specjalizowany komputer rekonstrukcyjny dla CBCT z oprogramowaniem 

wbudowany w stację komputerową sterującą akceleratorem 
TAK 

 

1.10.27 

 Minimalne parametry obrazowania CBCT: 

 Akwizycja obrazów podczas pojedynczego obrotu ramienia 
akceleratora 

 Pole widzenia:  
- 20cm (średnica) x 15cm (w osi długiej pacjenta) w obszarze 

głowa/szyja 
- 39cm (średnica) x 15cm (w osi długiej pacjenta) w obszarze 

tułowia 

 matryce rekonstrukcyjne 128x128, 256x256, 512x512 

 grubość skanów: od 1mm do 10mm 

 rozpoznawanie gęstości elektronowej na skali Hounsfielda w 

zakresie od –1000 do +3000 z dokładnością 50HU 

 jednorodność skanów CBCT: równa lub lepsza niż 50HU 

TAK 

 

1.10.28 
 Obrazowania: radiograficzne HD, radiograficzne standardowe, 

fluoroskopia 
TAK 

 

1.11 Zaawansowany pakiet obrazowania IGRT i kontroli ruchów pacjenta 

1.11.1 

 Automatyczna i cykliczna akwizycja obrazów radiograficznych 2D (MV, 
kV, MV-kV) sterowana zadanymi przez użytkownika: 

- interwałami czasowymi i/lub  
- interwałami dawki i/lub  
- zadanymi przez użytkownika kątami położenia ramienia 

TAK 

 

1.11.2 

 Obrazowanie 2D IGRT (MV, kV, kV-MV) „na żądanie”: 
- z automatyczną korekcją ułożenia pacjenta 
- wstrzymanie wiązki promieniowania na podstawie przesunięć 

markerów poza zdefiniowanie limity 

TAK 

 

1.11.3 
 Wyświetlanie konturów struktur zdefiniowanych w systemie Eclipse na 

obrazach 2D (kV) oraz na obrazach fluoroskopowych – przed startem 
napromieniania pacjenta 

TAK 
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1.12 System dynamicznej radioterapii łukowej IMRT Volumetric Modulated Arc Therapy 

1.12.1 
 Realizacja przez oferowany akcelerator dynamicznej radioterapii łukowej 

IMRT, z wykorzystaniem wszystkich wymaganych wiązek fotonowych  
TAK 

 

1.12.2 

 Dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego 
promieniowania fotonowego (w zakresie co najmniej od 0 MU/min do 500 
MU/min, ruchu listków kolimatora MLC oraz prędkości obrotu ramienia 
akceleratora  

TAK 

 

1.12.3 

 Realizacja napromieniania w technice dynamicznej radioterapii łukowej 
IMRT z automatycznym dosłanianiem przez szczęki podstawowe tej 
części pola, która w danym segmencie jest całkowicie przesłonięta 
listkami kolimatora MLC 

TAK 

 

1.12.4 

 Możliwość zaplanowania leczenia w systemie Eclipse (poprzez 
posiadany dedykowany moduł optymalizacyjny) planu w technice 
dynamicznej radioterapii łukowej IMRT realizowanej przez oferowany 
akcelerator. 

TAK 

 

1.12.5 
 Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu dynamicznej 

radioterapii łukowej IMRT na oferowanym akceleratorze  
TAK 

 

1.12.6 
 Weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice 

dynamicznej radioterapii łukowej IMRT poprzez system sterowania 
oferowanego akceleratora 

TAK 
 

1.12.7 
 Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice 

dynamicznej radioterapii łukowej IMRT w bazie danych Aria 
TAK 

 

1.13 Wiersz celowo pusty 

1.14 Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem 

1.14.1 

 Zintegrowana konsola sterująca akceleratorem z mikroprocesorowym 
systemem sterowania, kontrolująca akcelerator wraz z całym 
wyposażeniem, to jest akcelerator z: 
a) systemem generowania wiązek terapeutycznych 
b) kolimatorem wielolistkowym,  
c) systemem obrazowym megawoltowym (EPID)  
d) ZSOR IGRT  
e) stołem terapeutycznym 

TAK 

 

1.14.2 

 System Automatycznego Sekwencjonowania Pól – automatyczne 
przekazywanie wszystkich ustawień mechanicznych i fizycznych (w tym 
kolimatora MLC) dla kolejnych pól w danym planie leczenia z systemu 
Aria do oferowanego akceleratora 

TAK 

 

1.14.3 

 Realizacja napromieniania w technice IMRT dla wielkich pól, w których 
występuje 2 lub trzy krotne przesuwanie całych grup listków kolimatora 
MLC, przy jednokrotnym uruchomieniu emisji wiązki (bez rozbijania na 
sekwencję 2 lub 3 mniejszych pól IMRT), z możliwością ustawienie 
maksymalnej liczby MU dla jednego pola terapeutycznego ≥ 1999 MU 

TAK 

 

1.14.4 

 System oprogramowania pozwalający na automatyczne 
przeprowadzanie zaplanowanych procedur kontroli jakości oferowanego 
akceleratora wraz z kolimatorem wielolistkowym i systemem 
obrazowania EPID oraz ZSOR i analizę uzyskanych wyników na 
podstawie wykonanego obrazowania kV lub MV z wykorzystaniem 
oferowanego fantomu do kontroli jakości systemu ZSOR, umożliwiający 
realizację testów w celu weryfikacji i analizy przynajmniej: 
- lokalizacji izocentrum oferowanego akceleratora 
- dokładności pozycjonowania głowicy, szczęk kolimatora oraz stołu 

terapeutycznego 
- dokładności pozycjonowania listków kolimatora wielolistkowego 
- stabilności mocy dawki oraz profilu wiązki 
- generowanie wykresów trendów dla poszczególnych testów 

TAK 

 

1.14.5 
 System do aktywnej korekcji pozycjonowania ramion systemów  

EPID i ZSOR 
TAK 
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a) Określanie położenia izocentrum EPID  
b) Określanie położenia izocentrum ZSOR  
c) Aktywna korekcja pozycji ramion w zależności od kąta ramienia 

akceleratora w celu uzyskania zbieżności położenia izocentrów 

1.14.6 

 System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów 
oferowanego akceleratora, w tym głowicy, systemu portalowego EPID i 
ZSOR oraz stołu terapeutycznego, poprzez detekcję potencjalnych 
kolizji i zapobieganie tym kolizjom z ciałem pacjenta oraz własnymi 
elementami, z zastosowaniem: 

 zabezpieczeń poprzez dotyk i/lub ucisk (np. typu „touch guards”) 

 lub zabezpieczeń pojemnościowych popzez dotyk    

 lub zabezpieczeń optycznych 

TAK 

 

1.14.7 
 Konsola sterująca akceleratorem umożliwia automatyczne ustawianie i 

weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych z Aria 
TAK 

 

1.15 Integracja w systemie Aria 

1.15.1  Integracja oferowanego akceleratora w systemie Aria TAK  

1.16 Zestaw części zamiennych 

1.16.1  Zestaw części zamiennych przewidziany przez producenta TAK  

WYPOSAŻENIE DODATKOWE dla DCO Wrocław oraz ZCO Dąbrowa Górnicza 

 
Wiązki elektronowe – tylko dla DCO   

Wiązki fotonowe niefiltrowane FFF  
– tylko dla ZCO-DG 

1.17 Parametry wiązek elektronowych  1.27  Parametry wiązek fotonowych FFF 

1.17.1 

 Energie: minimum trzy; 
dwie o wartościach 
spośród 6, 9, 12, 16, 18 
MeV, zaś jedna  > 18 
MeV 

TAK 

  

1.27.1 

 

Energia fotonowa:  
6 MV FFF 

TAK 

 

1.17.2 

 

Moce dawek w trybie 
napromieniania dla 
wiązek elektronowych 
dla pełnego zakresu 
pól: minimum 5 
wartości w zakresie od 
≤ 100 MU/min do ≥ 500 
MU/min 

TAK 

  

1.27.2 

 Moce dawek w trybie 
napromieniania dla 
wiązki fotonów 6MV 
FFF, dla pełnego 
zakresu pól: minimum 5 
wartości, różniących się 
o co najmniej 200 
MU/min (pomiędzy 
kolejnymi) w zakresie od  
≤ 400 MU/min do ≥ 1400 
MU/min  

TAK 

 

1.17.3 

 Aplikatory elektronowe 
kodowane dla systemu 
sterowania 
akceleratorem dla pól 
6x6, 10x10, 15x15, 
20x20 i 25x25 cm 

TAK 

  

1.27.3 

 

Energia fotonowa:  
10 MV FFF 

TAK 

 

1.17.4 

 

Ramki do 
przygotowywania 
indywidualnych 
wylewek kształtujących 
wiązkę elektronów – 
minimum 20 szt. 

TAK 

  

1.27.4 

 Moce dawek w trybie 
napromieniania dla 
wiązki fotonów 10MV 
FFF, dla pełnego 
zakresu pól: minimum 5 
wartości, różniących się 
o co najmniej 400 
MU/min (pomiędzy 
kolejnymi) w zakresie od  
≤ 400 MU/min do ≥ 2400 

TAK 
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MU/min  

1.18 Kolimator MLC – tylko dla DCO  1.28 Kolimator MLC HD – tylko dla ZCO-DG 

1.18.1 

 Liczba listków min. 120 
o szerokości ≤ 1,0 cm 
w izocentrum, w tym co 
najmniej 2x40 listki (w 
każdym z 2 banków 
każde z 20 
sąsiadujących ze sobą  
i najbliższe izocentrum) 
o szerokości ≤ 0,5 cm  
w izocentrum 

TAK 

  

1.28.1 

 Liczba listków min. 120  
o szerokości ≤ 0,5 cm  
w izocentrum, w tym co 
najmniej 2x20 listki (w 
każdym z 2 banków 
każde z 20 
sąsiadujących ze sobą i 
najbliższe izocentrum)  
o szerokości ≤ 0,25 cm 
w izocentrum 

TAK 

 

1.18.2 
 Szerokość cienia w 

izocentrum każdego z 
listków ≤ 1,0 cm 

TAK 

  

1.28.2 
 Szerokość cienia w 

izocentrum każdego z 
listków ≤ 0,5 cm 

TAK 

 

1.18.3 

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

TAK 

  

1.28.3 

 Zakres realizacji pól 
nieregularnych przez 
listki kolimatora MLC w 
polu terapeutycznym w 
izocentrum:  
co najmniej od 0,25 cm x 
0,25cm do 22cm x 40cm 

TAK 

 

1.18.4 

 Maksymalne 
wysunięcie listka 
względem innych 
listków z tego samego 
banku:  ≥12cm  
(w izocentrum) 

TAK 

  

1.28.4 

 Maksymalne  
wysunięcie listka 
względem innych  
listków z tego samego 
banku:  ≥12cm  
(w izocentrum) 

TAK 

 

1.18.5 

 Przeplatanie listków 
MLC z przeciwległych 
banków - listki z banku 
nr 1 kolimatora MLC 
mogą znajdować się 
pomiędzy listkami z 
banku nr  2 podczas 
emisji wiązki 

TAK 

  

1.28.5 

 Przeplatanie listków 
MLC z przeciwległych 
banków - listki z banku 
nr 1 kolimatora MLC 
mogą znajdować się 
pomiędzy listkami z 
banku nr 2 podczas 
emisji wiązki 

TAK 

 

1.18.6 

 Niedokładność 
pozycjonowania listka 
względem osi 
kolimatora ≤ 1 mm 

TAK 

  

1.28.6 

 Niedokładność 
pozycjonowania listka 
względem osi kolimatora 
≤ 1 mm 

TAK 

 

1.18.7 

 Przekraczanie osi 
centralnej wiązki przez 
listki o wartość ≥12cm 
(w izocentrum) 

TAK 

  

1.28.7 

 Przekraczanie osi 
centralnej wiązki przez 
listki o wartość ≥12cm  
(w izocentrum) 

TAK 

 

1.18.8 

 Automatyczne 
ustawianie i weryfikacja 
ustawienia kształtu pola 
MLC na akceleratorze 

TAK 

  

1.28.8 

 Automatyczne 
ustawianie i weryfikacja 
ustawienia kształtu pola 
MLC na akceleratorze 

TAK 

 

1.19 Opcja dla EPID  1.29 Stacja fizyczna planowania leczenia 

1.19.1 

 Oprogramowanie 
dozymetrii portalowej 
systemu EPID 
umożliwiające: 
 akwizycję obrazu 

rozkładu dawki na 
powierzchni detektora 

 przeglądanie oraz 
ocenę korelacji 

TAK 

  

1.29.1 

 Stacja pozwalająca na 
planowanie radioterapii 
dla oferowanego 
akceleratora z 
wykorzystaniem 
wszystkich jego opcji i 
wyposażenia, 
umożliwiająca: 

TAK 
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pomiędzy obrazami 
dozymetrycznymi z 
EPID oferowanego 
akceleratora a 
obrazami 
dozymetrycznymi 
obliczonymi w 
posiadanym systemie 
Eclipse 

 obliczanie rozkładu 
dawki na powierzchni 
detektora EPID 
oferowanego  

 Konturowanie, 

 Fuzję obrazów CT/MR 

 Obliczanie DVH 

 Obliczanie rozkładów 
dawek dla technik 
konformalnych 3D, 
IMRT i VMAT 

 Optymalizację IMRT i 
VMAT 

 Prezentację rozkładów 
dawek 

 Porównywanie planów 
leczenia 

  akceleratora dla 
planów leczenia 
radioterapii 
dynamicznej IMRT 
"Sliding Window" i 

radioterapii łukowej 
VMAT 

   

1.29.2 

 Oprogramowanie stacji 
wraz z niezbędnym 
sprzętem komputerowym 
spełniającym wymagania 
producenta oferowanej 
stacji 

TAK 

 

1.20 Opcje dla ZSOR - CBCT      

1.20.1 

 Specjalny algorytm 
(iteracyjny lub inny) 
wbudowany w 
oprogramowanie CBCT 
do korekcji 
wytworzonych 
rozproszeń w 
poszczególnych 
projekcjach podczas 
akwizycji CBCT –  
redukcja szumu i 
artefaktów 

TAK 

   

 

  

1.20.2 

 Obrazowanie kV CBCT 
z wykorzystaniem 
synchronizacji 
oddechowej:  
 obrazowanie 4D 

podczas 
napromieniania 
pacjenta oraz analiza 
obrazów po 
zakończonym 
napromienianiu; 
możliwość dowolnej 
rekonstrukcji 4D CBCT 

 obrazowanie 
zsynchronizowane ze 
swobodnym cyklem 
oddechowym pacjenta 
lub na wstrzymanym 
wdechu; porównanie 
obrazów z danego 
cyklu oddechowego z 
obrazami 
referencyjnymi 

 obrazowanie podczas 
wstrzymanego 
oddechu przy 
skróconym obrocie 
ramienia co najmniej 
do 45

O
  

TAK 

   

 

  



Załącznik nr 2  do OFERTY 

11 

 

1.21 System synchronizacji oddechowej     

1.21.1 

 System śledzenia 
czynności oddechowej 
pacjenta dla 
oferowanego 
akceleratora 

TAK 

   

 

  

1.21.2 

 Realizacja planów 
leczenia wykonanych w 
systemie planowania 
leczenia Eclipse na 
podstawie skanów 
tomograficznych 
zsynchronizowanych z 
cyklem oddechowym 
pacjenta 

TAK 

      

1.21.3 

 Sterowanie 
zatrzymywaniem i 
uruchamianiem emisji 
wiązki terapeutycznej 
oferowanego 
akceleratora, zgodnie z 
cyklem oddechowym 
pacjenta – 
napromienianie 
pacjenta w wybranych 
przedziałach cyklu 
oddechowego (fazie lub 
amplitudzie), z 
zachowaniem 
normalnej czynności 
oddechowej pacjenta 

TAK 

      

1.21.4 

 Automatyczne 
zatrzymywanie emisji 
wiązki w przypadku 
niezgodności 
rzeczywistej czynności 
oddechowej pacjenta z 
zarejestrowanym 
uprzednio wzorcem 

TAK 

      

1.21.5 

 Automatyczne 
wznawianie emisji 
wiązki w przypadku 
odzyskania zgodności 
rzeczywistej czynności 
oddechowej pacjenta z 
zarejestrowanym 
uprzednio wzorcem 

TAK 

      

1.21.6 

 Napromienianie 
pacjenta w technice 
DIBH tj. na 
wstrzymanym głębokim 
wdechu  

TAK 

      

1.21.7 

 Sterowanie ruchem 
listków kolimatora 
wielolistkowego MLC 
podczas realizacji 
radioterapii IMRT typu 
Sliding Window 
zgodnie z cyklem 

TAK 
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oddechowym pacjenta i 
związanym z nim 
sterowaniem emisją 
wiązki 

1.21.8 

 Wykorzystanie 
śledzenia czynności 
oddechowej pacjenta w 
napromienianiu 
techniką VMAT – 
sterowanie ruchem 
listków kolimatora 
wielolistkowego MLC 
oraz ruchem ramienia 
akceleratora podczas 
realizacji radioterapii 
typu VMAT zgodnie 
z cyklem oddechowym 
pacjenta i związanym z 
nim sterowaniem 
emisją wiązki 

TAK 

     

1.21.9 

 Oprogramowanie 
systemu synchronizacji 
oddechowej 
wbudowane w konsolę 
sterującą 
akceleratorem 

TAK 

     

1.22 

 Mobilna stacja SWiZL  
z pakietem aplikacji 
biurowych do  
analizy danych 
pozyskiwanych z 
kontroli i  
weryfikacji 

TAK 

     

WYPOSAŻENIE DODATKOWE dla DCO 

    

1.23 

 Płaszczyzna obrotu 
gantry i rzut izocentrum 
oferowanego 
akceleratora na 
posadzkę takie same 
jak obecnie istniejące, 
tj. płaszczyzna 
równoległa do ściany 
bunkier<>sterownia, a 
rzut w odległości 
~340cm od ściany 
„ślimaka” i po ~350cm 
od ściany 
bunkier<>sterownia i 
ściany przeciwległej 

TAK      

1.24 ÷ 1.26 – pozycje pominięte    

 

 

 

 

 

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

(podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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2. PARAMETRY WYMAGANE – GWARANCJA I SZKOLENIA 

 

Część wspólna dla DCO Wrocław oraz ZCO-DG Dąbrowa Górnicza 
 

 

2 

GWARANCJA I SZKOLENIA 

 
   

 
 

  

Lp. OPIS 

W
A
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G
A

N
A
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A
 

A B C D 

2.1 Warunki gwarancji (szczegółowo zostaną opisane w umowie) 
  

2.1.1  Dostarczony sprzęt nowy, wyprodukowany w 2018 roku. TAK  

2.1.2 
 Gwarancja na sprzęt i oprogramowanie opisane w poz. 1.:  min. 24 

miesiące, W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów 
i serwisu pozostają po stronie gwaranta. 

TAK  

2.1.3 
 Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną z m.in. nazwą i adresem 

serwisu, numerem telefonu, adresem e-mail  
TAK  

2.1.4 
 Wykonawca gwarantuje sprawność oferowanego akceleratora przez 95% 

dni terapeutycznych w roku. Definicja „sprawności” i „dni 
terapeutycznych” znajduje się we wzorze umowy. 

TAK  

2.1.5  Możliwość zgłoszeń 24h/dobę 365 dni w roku TAK  

2.1.6 
 Przeglądy okresowe  zaoferowanego akceleratora w okresie gwarancji: 

co najmniej 3 przeglądy/rok 
TAK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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3. PARAMETRY OCENIANE  

Akcelerator liniowy wraz z wyposażeniem 
 

Uwagi dla Wykonawcy: 

A) Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć 

katalogi, foldery, certyfikaty lub inne materiały źródłowe oferowanego sprzętu  

w języku angielskim (z tłumaczeniem na język polski) lub polskim, w oryginale lub 

kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).  

B) Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o udzielenie dalszych wyjaśnień 

niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi. 

C) Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o udzielenie dalszych wyjaśnień 

niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi. Brak odpowiedzi w kolumnie 

„D” będzie oceniony na 0 punktów. 

D) W przypadku parametru ocenianego nie będącego parametrem ilościowym –  gdy 

odpowiedź może brzmieć TAK lub NIE – Wykonawca winien  udzielić  odpowiedzi 

TAK lub NIE. W tych przypadkach Zamawiający przyzna punkty w wysokości 

określonej w danym wierszu tabeli. 
 

 

3 

AKCELERATOR LINIOWY 

WIELOENERGETYCZNY 

Nazwa handlowa: 
 

podać  
   

 
 
 
 

Pomieszczenia docelowe:   

Pomieszczenia pracowni megawoltowej  
(bunkier i sterownia)  

w DCO lub w ZCO-DG odpowiednio 
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A B C D 

3. 

Akcelerator liniowy z wyposażeniem obejmującym m.in.: kolimator wielolistkowy MLC, opcję 
terapii dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system 
obrazowania rentgenowskiego (=ZSOR) z opcją tomograficzną CBCT, opcję radioterapii 
łukowej IMRT Volumetric Modulated Arc Therapy, stację roboczą sterującą akceleratorem 
komunikującą się z systemem Aria. 

3.1 Parametry wiązek fotonowych filtrowanych FF 

3.1.1 
 Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6MV i dla drugiej 

wiązki fotonowej, dla pełnego zakresu pól: o wartościach: 100, 200, 300, 
400, 500 i 600 MU/min 

TAK/NIE 
Tak=2 pkt 
Nie= 0 pkt 
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3.1.3 
 Wartość maksymalna mocy dawki dla wiązki fotonów 6MV i dla drugiej 

wiązki fotonowej w MU/min 
≥ 600 – 1 pkt 
< 600 – 0 pkt 

 

3.1.4 
 Niskie moce dawek dla wymaganych wiązek fotonów, dla pełnego 

zakresu pól: o wartościach: 5, 10, 15, 20, 40, 60 i 80 MU/min 
TAK/NIE 
Tak=2 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.1.5 
 Płynnie zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla obydwu 

wymaganych wiązek fotonowych, w zakresie od 0 do co najmniej 
600MU/min 

TAK/NIE 
Tak=2 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.1.6.a 
 

Wiązki fotonowe oferowanego akceleratora zgodne dozymetrycznie z 
wiązkami posiadanego akceleratora TrueBeam  

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.2 Wiązka fotonowa dla obrazowania portalowego EPID 

3.2.1 
 

Wiązka fotonowa megawoltowa dla obrazowania portalowego EPID o 
energii nie niższej niż 1 MV i nie wyższej niż 3 MV 

TAK/NIE 
Tak=2 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.3 Wiersz celowo pusty 

3.4 Parametry akceleratora 

3.4.1 
 

Typ wzmacniacza mocy RF:  klistron 
TAK/NIE 

Tak= 2 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.4.2 
 

Triodowe działo elektronowe 
TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.4.3 
 

Działo elektronowe rozłączne od sekcji przyspieszającej (w przypadku 
konieczności wymiany działa) 

TAK/NIE 
Tak= 2 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.4.4 
 

Odległość ognisko-półka do osłon indywidualnych = 65,4cm, identyczna 
jak w posiadanych akceleratorach TrueBeam 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.4.5 
 

Odległość ognisko-półka do kompensatorów = 69,8cm, identyczna jak w 
posiadanych akceleratorach TrueBeam 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.4.6 
 

Klin dynamiczny, realizowany poprzez ruch szczęki kolimatora, 
analogicznie jak w posiadanych akceleratorach TrueBeam 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.4.7 
 

Zestaw standardowych filtrów klinowych o kątach 15°, 30°, 45°, 60° 
identyczny jak w posiadanych akceleratorach TrueBeam 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.4.8 
 Akcesoria terapeutyczne: kliny mechaniczne, tace do bloków 

indywidualnych, tace do kompensatorów, oferowanego akceleratora 
wymienne z akcesoriami posiadanych akceleratorów TrueBeam 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.4.9 
 

Niedokładność ustawienia kąta obrotu ramienia: ≤ 0,3° 
TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.4.10 
 System elektronicznego lub optycznego rozpoznawania akcesoriów: 

klinów mechanicznych, półek z blokami indywidualnymi oraz kompen-
satorami identyczny, jak w posiadanych akceleratorach TrueBeam 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 
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3.5 Stół terapeutyczny 

3.5.1 

 Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu i jednocześnie 
dwie kasety sterujące, sterowane mikroprocesorowo z możliwością 
kontroli oświetlenia w bunkrze, symulacji świetlnej pola, telemetru i 
laserów 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.6 Wyposażenie akceleratora 

3.6.1 
-  

Komplet centratorów laserowych (min. szt. 3) sterowanych pilotem 
podczas ich regulacji/kalibracji 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.7 Wiersz celowo pusty 

3.8 Wiersz celowo pusty 

3.9 System wizualizacji w wiązce MV portal imaging EPID 

3.9.1 
 

Rozdzielczość detektora ≥ 1280x1280 pikseli 
TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.9.2 
 

Sterowanie ruchem detektora zarówno za pomocą wspólnej kasety 
sterującej całym akceleratorem jak i z pulpitu operatora 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.9.3 
 

Niedokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki 
terapeutycznej MV ≤ ±0,5mm 

TAK/NIE 
Tak=2 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.9.4 
 

Maksymalna wydajność zbierania informacji obrazowej: ≥ 20 ramek / sek 
TAK/NIE 
Tak=2 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.9.5 
 Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych obrazowych 

Aria odbywa się w sposób automatyczny i bezpośredni (bez operacji 
import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.9.6 

 Obrazy referencyjne DRR, zawarte w bazie danych Aria, które mają być 
użyte do porównania z obrazami EPID on-line na stacji sterującej 
akceleratorem, są transmitowane do akceleratora automatycznie i 
bezpośrednio (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez 
użytkownika) 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.9.7 

 Obrazy referencyjne 2D, zawarte w bazie danych Aria, które mają być 
użyte do porównania z obrazami EPID on-line na stacji sterującej 
akceleratorem, są transmitowane do akceleratora automatycznie i 
bezpośrednio (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez 
użytkownika) 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.9.9 
 

Backpointer laserowy 
TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

 

3.10 Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego (ZSOR) dla techniki IGRT 

3.10.1 

 Lampa rentgenowska oraz detektor promieniowania zamocowane na 
zrobotyzowanych ramionach, sterowanych zdalnie i automatycznie ze 
sterowni akceleratora poprzez stację komputerową oferowanego 
akceleratora 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.10.2 
 

Rozdzielczość detektora ≥ 2048x1536 pikseli 
TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.10.3 

 Zapamiętywanie kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D z ZSOR 
odbywa się w sposób bezpośredni i automatyczny (bez operacji 
import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) w bazie danych 
systemu Aria 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 
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3.10.4 

 Obrazy referencyjne DRR, zawarte w bazie danych Aria, które mają być 
użyte do porównania z obrazami 2D z ZSOR on-line na stacji sterującej 
akceleratorem, są transmitowane do akceleratora automatycznie i 
bezpośrednio (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez 
użytkownika) 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.10.5 

 Obrazy referencyjne 2D, zawarte w bazie danych Aria, które mają być 
użyte do porównania z obrazami 2D z ZSOR on-line na stacji sterującej 
akceleratorem, są transmitowane do akceleratora automatycznie i 
bezpośrednio (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez 
użytkownika) 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.10.6 

 Odczytywanie z serwera systemu Aria obrazów 3D pacjenta wraz z 
konturami narządów anatomicznych, zawartych w planach leczenia 
przygotowanych w posiadanym systemie Eclipse, odbywa się w sposób 
bezpośredni i automatyczny (bez operacji import/export wykonywanych 
ręcznie przez użytkownika) 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.10.7 

 Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego wyliczana na podstawie 
dwóch ortogonalnych obrazów kilowotowych, wykonanych przy pomocy 
ZSOR, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse lub 
symulacyjne 2D 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.10.8 

 Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego wyliczana na podstawie 
dwóch ortogonalnych obrazów: kilowoltowego, wykonanego przy pomocy 
ZSOR i megawoltowego, wykonanego przy pomocy EPID, nałożonych 
na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse lub symulacyjne 2D 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.10.9 
 

Rekonstrukcja obrazów CBCT w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem 
mocy obliczeniowej procesorów GPU 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.11 Wiersz celowo pusty 

3.12 System dynamicznej radioterapii łukowej IMRT Volumetric Modulated Arc Therapy 

3.12.1 
 Plany leczenia dynamicznej radioterapii łukowej IMRT są przesyłane z 

bazy danych Aria do oferowanego akceleratora bezpośrednio (bez 
operacji import/eksport wykonywanych ręcznie przez użytkownika) 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.12.2 

 Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/eksport 
wykonywanych ręcznie przez użytkownika) zapamiętywanie danych o 
zrealizowanym napromienianiu w technice dynamicznej radioterapii 
łukowej IMRT w bazie danych Aria 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.13 Wiersz celowo pusty 

3.14 Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem 

3.14.1 

 Realizacja napromieniania w technice klina dynamicznego, identycznej 
jak w posiadanych akceleratorach TrueBeam, to jest generowanie 
rozkładu izodoz klinowych poprzez sterowany komputerowo ruch szczęk 

kolimatora asymetrycznego. Możliwe kąty klina dynamicznego: 10, 15, 

20, 25, 30, 45 i 60 dla pól w zakresie od 4cm do 30 cm w kierunku 
klinowanym i od 0.5cm do 40cm w kierunku nieklinowanym. 

TAK/NIE 
Tak=2 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.14.2 

 System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów 
oferowanego akceleratora, w tym głowicy, ramienia EPID,  
ramion ZSOR oraz stołu terapeutycznego, poprzez detekcję 
potencjalnych kolizji i zapobieganie tym kolizjom z ciałem pacjenta oraz 
własnymi elementami, z zastosowaniem zabezpieczeń optycznych  
(np. systemy laserowe) nadzorujących określone strefy ruchów 

TAK/NIE 
Tak=2 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.14.3 

 Oprogramowanie systemu antykolizyjnego wbudowane w stację 
komputerową  lub konsolę oferowanego akceleratora i umożliwiający 
prezentację w czasie rzeczywistym poszczególnych ruchów  
i potencjalnych kolizji na ekranie konsoli akceleratora w sterowni 

TAK/NIE 
Tak=2 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.15 
Integracja w posiadanych SPL Eclipse i SWiZL Aria 
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3.15.1 

 Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) odczytywanie 
przez akcelerator wszelkich planów leczenia, przygotowanych dla 
oferowanego akceleratora w dowolnej technice radioterapii, 
zapamiętanych w wykorzystywanej bazie danych posiadanego systemu 
weryfikacji i zarządzania Aria 

TAK/NIE; 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt. 

 

3.15.2  Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) 
zapamiętywanie przez oferowany akcelerator wszelkich zrealizowanych 
planów leczenia, w dowolnej technice radioterapii, w bazie danych 
SWiZL Aria 

TAK/NIE; 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt. 

 

3.15.3  Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) odczytywanie 
z bazy danych SWiZL Aria obrazów 3D pacjenta wraz z konturami 
narządów anatomicznych, zawartych w planach leczenia 
przygotowanych w wykorzystywanym SPL Eclipse 

TAK/NIE; 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt. 

 

3.15.4  Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport 
wykonywanych ręcznie przez użytkownika) zapamiętywanie obrazów 
systemu EPID w bazie danych obrazowych SWiZL Aria 

TAK/NIE; 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt. 

 

3.15.5  Automatyczna i bezpośrednia (bez operacji import/export wykonywanych 
ręcznie przez użytkownika) transmisja obrazów referencyjnych DRR, 
zawartych w bazie danych SWiZL Aria, które mają być użyte do 
porównania z obrazami EPID on-line na stacji sterującej akceleratorem 

TAK/NIE; 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt. 

 

3.15.6  Automatyczna i bezpośrednia (bez operacji import/export wykonywanych 
ręcznie przez użytkownika) transmisja obrazów referencyjnych  2D  
zawartych w bazie danych SWiZL Aria, które mają być użyte do 
porównania z obrazami EPID on-line na stacji sterującej akceleratorem 

TAK/NIE; 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt. 

 

3.15.7  Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/export wykonywanych 
ręcznie przez użytkownika) zapamiętywanie w systemie Aria 
zastosowanych wartości korekcji położenia stołu na podstawie 
obrazowania wykonanego systemem ZSOR  i EPID oferowanego 
akceleratora. 

TAK/NIE 
Tak=1 pkt 
Nie= 0 pkt 

 

3.15.8  Realizacja dowolnego planu leczenia wiązkami megawoltowymi, 
przygotowanego dla posiadanych akceleratorów TrueBeam, na 
oferowanym akceleratorze bez dokonywania jakichkolwiek zmian w 
planie leczenia, z zastosowaniem dostępnych tych samych opcji 
wyposażenia, akcesoriów, możliwości i technik leczenia oraz z 
zachowaniem tego samego rozkładu dawki 

TAK/NIE; 
Tak=4 pkt 
Nie= 0 pkt. 

 

3.15.9  Realizacja dowolnego planu leczenia wiązkami megawoltowymi, 
przygotowanego dla oferowanego akceleratora, na posiadanych 
akceleratorach TrueBeam bez dokonywania jakichkolwiek zmian w 
planie leczenia, z zastosowaniem dostępnych tych samych opcji 
wyposażenia, akcesoriów, możliwości i technik leczenia oraz z 
zachowaniem tego samego rozkładu dawki 

TAK/NIE; 
Tak=4 pkt 
Nie= 0 pkt. 

 

3.15.10  Wykorzystanie danych dozymetrycznych wiązek terapeutycznych 
posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów TrueBeam, 
skonfigurowanych w posiadanym przez Zamawiającego systemie 
planowania Eclipse, bez konieczności wykonywania dodatkowych 
pomiarów dozymetrycznych dla oferowanego akceleratora 

TAK/NIE; 
Tak=4 pkt 
Nie= 0 pkt. 
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3.16 
Wymienność pacjentów (w zakresie energii fotonowych) pomiędzy oferowanym akceleratorem, 

a posiadanym przez Zamawiającego akceleratorem True Beam firmy Varian 

3.16.1 

 Ustawienie parametrów dozymetrycznych wszystkich wymaganych 
wiązek fotonowych oferowanego akceleratora w sposób zgodny 
z posiadanym przez Zamawiającego akceleratorem True Beam z 
zachowaniem kryteriów zgodności według wytycznych producenta, dla 
wymaganych wiązek fotonowych 

TAK/NIE; 
Tak=4 pkt 
Nie= 0 pkt. 

 

3.16.2 

 Realizacja dowolnego planu leczenia wszystkimi  wymaganymi wiązkami 
fotonowymi przygotowanymi dla posiadanego akceleratora True Beam 
na oferowanym akceleratorze, bez dokonywania jakichkolwiek zmian w 
planie leczenia, z zastosowaniem tych samych akcesoriów i technik 
leczenia oraz z zachowaniem tego samego rozkładu dawki 

TAK/NIE; 
Tak=4 pkt 
Nie= 0 pkt. 

 

3.16.3 

 Realizacja dowolnego planu leczenia przygotowanego dla oferowanego 
akceleratora wszystkimi wiązkami fotonowymi, na posiadanym przez 
Zamawiającego akceleratorze True Beam bez dokonywania 
jakichkolwiek zmian w planie leczenia, z zastosowaniem dostępnych tych 
samych opcji wyposażenia, akcesoriów, możliwości i technik leczenia 
oraz z zachowaniem tego samego rozkładu dawki. 

TAK/NIE; 
Tak=4 pkt 
Nie= 0 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PARAMETR OCENIANY – Gwarancja 
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GWARANCJA 
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4.1 Gwarancja 
 

  

4.1.1  Gwarancja na wyżej opisany sprzęt i oprogramowanie:  min. 24 mies., 
maks. 36 mies. od dnia podpisania protokołu uruchomienia. 
 
W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwis 
pozostają po stronie gwaranta. 

Maksymalna 
wagę 

punktową 
otrzyma 

wykonawca, 
który 

zaproponuje 
36 

miesięczny 
okres 

gwarancji 
Pozostali 
według 
wzoru 

opisanego 
szczegółowo 

w SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


