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Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 

1 Serwer 

1.1 Producent oprogramowania Podać  

1.2 Kraj pochodzenia Podać  

1.3 
Licencja bezterminowa na jeden serwer 
fizyczny 

TAK  

2 System operacyjny serwera 

2.1 System operacyjny serwera  Podać  

2.2 Producent systemu  Podać  

2.3 Archiwizacja danych wymóg  

2.4 
Możliwość wymiany i konwersji danych z 
obecnie funkcjonującego serwera – 
oprogramowania firmy Pixel Rechnology 

Wymóg  

2.5 
DICOM Store SCP + DICOM Worklist 
DICOM 3 

Tak, podać 
 

 

2.6 
Automatyczny system wykonywania kopii 
zapasowych (BACKUP) 

Opis system 
wykonania 

kopii 
 

2.7 

Możliwość dostępu, udostępnienie systemu 
serwerowego personelowi jednostki.  
(uzyskanie haseł dostępowych na poziomie 
administratora do serwera) 

Podać, opisać  

3 Stacja Lekarska 

3.1 System operacyjny stacji roboczych Podać  

3.2 Producent oprogramowania Podać  

3.3 Kraj pochodzenia Podać  

3.4 Interfejs aplikacji w języku polskim TAK  

3.5 
Licencja bezterminowa na nieograniczoną 
ilość stanowisk 

Podać  

3.6 
Dostępność do systemu (otrzymanie haseł 

na poziomie administracyjnym) 
wymóg  

3.7 
Integracja z istniejącym systemem CR 
Konica – Minolta  

wymóg  

4 Wymogi oprogramowania 

4.1 
Możliwość automatycznego pobierania 
obrazów 

opisać  

4.2 
Import obrazów DICOM i standardowych 
plików graficznych 

opisać  

4.3 
Zarządzanie obrazami w sieci szpitalnej 
PACS 

opisać 
 

4.4 

Automatyczne dostosowanie wyświetlanych 
parametrów do standardu DICOM oraz 
dostosowanie trybu wyświetlania na 
minimum dwóch monitorach 

opisać 

 

4.5 
Możliwość pracy z zewnętrznymi systemami 
HIS / RIS 

opisać 
 

4.6 
Możliwość diagnozy i opisów badań 
radiologicznych 

opisać 
 

4.7 
Pomiar odległości, kątów, obwodów, 
powierzchni, gęstości, oraz uzyskanie 
histogramu 

opisać 
 

4.8 
Możliwość uzyskania powiększenia obrazu, 
lub dowolnego wybranego fragmentu 
(funkcja lupy) 

opisać  

4.9 Wyświetlanie obrazów różnych podziałach opisać  

4.10 
Możliwość dokonywania dodatkowych 
opisów na zdjęciu, linii, obrysów itp 

opisać  

4.11 Automatyczne dodawanie do obrazu skali Tak  
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centymetrowej  

4.12 
Musi jednocześnie wyświetlić 1024 odcieni 
szarości za pomocą medyczną kartę 
graficzną do monitora.  

Tak  

4.13 
Pomiar gęstości Circuit: koło, szarości 
gęstość  

Tak  

4.14 
Shutter (przysłona) pokrycie nieistotne 
obszary obrazu  

Tak 
 

4.15 
Skróty do przełączania pomiędzy różnymi 
obrazami  

Tak 
 

4.16 Podwójny monitor (obsługa) 
Tak 

 

4.17 
Równoległe przesunięcie powiązanych 
obrazów  

Tak 
 

4.18 
Możliwość swobodnego przeszukiwania i 
przeglądania wykonanych badań z 
dowolnego źródła. 

opisać  

4.19 
Możliwość wykonania zapisu na nośnikach 
CD, DVD, inne (podać) 

opisać  

4.20 
Możliwość wykonania wydruku w różnych 
formatach, z różnym podziałem  

opisać  

4.21 
Możliwość odczytu obrazów z innych 
systemów obrazowania 

opisać  

4.22 
Zapis obrazów i badań z możliwością 
odtworzenia ich na dowolnym komputerze 
typu PC 

opisać  

4.23 
Wszystkie oferowane moduły tego samego 
producenta. 

opisać  

4.24 Możliwość obsługi systemu teleradiologii Podać , opisać  

5 Stacja robocza 

5.1 System operacyjny stacji roboczych Podać  

5.2 Producent oprogramowania Podać  

5.3 Kraj pochodzenia Podać  

5.4 Język interfejsu aplikacji Podać  

5.5 
Licencja bezterminowa na nieograniczoną 
liczbę stanowisk 

TAK  

5.6 
Dostępność do systemu (otrzymanie haseł  
na poziomie administracyjnym) 

wymóg  

6 Wymogi RIS 

6.1 
Konfiguracja systemu obiegu informacji RIS 
dla potrzeb pracowni RTG 

TAK  

6.2 
Podłączenie do archiwum systemu PACS 
RTG 

TAK  

6.3 

System RIS/PACS posiada możliwość 
obsługi macierzy dyskowej o 
nieograniczonej wielkości (rozbudowa 
macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych 
licencji) 

TAK  

6.4 
Wszystkie oferowane moduły tego samego 
producenta. 

TAK  

6.5 Wdrożenie systemu TAK  

6.6 
Migracja danych z obecnie funkcjonującego 
systemu 

TAK 
 

6.7 Integracja z oprogramowaniem InfoMedica TAK  

6.8 
Integracja z firmą EnelMed w zakresie 
teleradiologii 

TAK 
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6.9 Szkolenie personelu TAK  

6.10 Archiwizacja danych TAK  

6.11 
Automatyczny system wykonywania kopii 
zapasowych 

TAK 
 

6.12 
Integracja z istniejącym systemem CR 
Konica - Minolta 

TAK 
 

6.13 Interfejs w języku polskim TAK  

6.14 

Klawisze skrótów umożliwiające 
bezpośredni dostęp do dowolnie 
wybranych przez użytkownika pozycji menu 
lub funkcji, definiowane na etapie 
wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla 
podstawowych operacji. 

TAK 

 

6.15 

Możliwość rejestracji pacjenta na 
dowolnym komputerze w Zakładzie 
Diagnostyki Obrazowej. 

TAK 

 

6.16 

Elektroniczny odbiór zleceń badań i 
elektroniczne przesyłanie wyników do 
zleceniodawcy. 

TAK 

 

6.17 
Rejestracja zleceń wewnętrznych i 
zewnętrznych 

TAK 
 

6.18 
Rejestracja zleceń od pacjentów 
prywatnych 

TAK 
 

6.19 

Możliwość przypisywania jednostek 
kierujących do zdefiniowanych grup w 
celach statystycznych 

TAK 

 

6.20 
Możliwość przechowywania informacji o 
lekarzu wykonującym badanie. 

TAK 
 

6.21 

Rejestracja pacjenta NN za pomocą 
jednego kliknięcia, system powinien 
automatycznie uzupełniać pola: imię , 
nazwisko informacjami NN, datę i godzinę 
przyjęcia pacjenta, a pole z  numerem 
PESEL - liczbami zero, z możliwością 
późniejszego ich uaktualnienia. 

TAK 

 

6.22 

Wyszukiwanie badania w dowolnie 
określonym przedziale czasu według: 
-numeru badania 
-nazwiska pacjenta,  
-imienia pacjenta,  
-płci 
-numeru PESEL,  
-numeru badania,  
-kodu kreskowego badania,  
-identyfikatora z systemu szpitalnego 

TAK 
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6.23 

Rejestracja badań z uwzględnieniem 
następujących danych: 
data i rodzaj skierowania 
lekarz kierujący 
jednostka kierująca 
rozpoznanie z uwzględnieniem IDC10 
płatnik 
tryb przyjęcia 
tryb wykonania 

TAK 

 

6.24 
Możliwość anulowania zleconego badania z 
wpisaniem uzasadnienia 

TAK 
 

6.25 

System zabezpiecza przed edycją badania 
przez dwóch różnych lekarzy w tym samym 
czasie. W przypadku zablokowania wyniku 
do edycji użytkownik otrzymuje informację 
kto i kiedy zablokował badanie. 

TAK 

 

6.26 

System umożliwia wyświetlenie listy 
aktualnie edytowanych badań wraz z 
danymi użytkownika, który wprowadza 
wynik 

TAK 

 

6.27 

System umożliwia uprawnionym 
użytkownikom na awaryjne zdjęcie blokady 
badania. 

TAK 

 

6.28 

Tworzenie raportów wg rodzaju badania, 
oddziału kierującego, lekarza kierującego, 
ilości wykonanych zdjęć, nagranych badań 
na płyty CD, wydrukowanych badań na 
filmach itp. 

 

          TAK 
 

 

7 Gwarancja serwis 

7.1 Czas pełnej gwarancji systemu min. 3 lata Podać  

7.2 
Czas reakcji serwisu – max. 24 godziny od 

momentu zgłoszenia usterki 
Podać  

7.3 
Maksymalny czas naprawy usterki – max. 

24 godziny od momentu reakcji serwisu 
podać  

7.4 Dostępność serwisu online TAK  

7.5 Dostępność serwisu telefonicznie TAK  

7.6 
Aktualizacja oprogramowania według 

aktualnych uwarunkowań prawnych i NFZ 
TAK  

7.7 
Usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę 

oprogramowania 
TAK  

7.8 
Pomoc dla użytkownika w razie wystąpienia 

problemów z działaniem systemu 
TAK  

Realizacja zamówienia 

8.1 
Czas realizacji zamówienia od podpisania 

umowy – max. 3 tygodnie 
podać  
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        .................................................. 

         Podpis Wykonawcy 


