
S amodzielny P ubliczny Zal<la,rJ O pieki Zd row otn ej

Ifiliriskicgo 29
0B-110 Sicdlcc

Szanowni Pafistyta,
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instalacj9 hontenerorvego tomografu
rj:

S ied lce dnia: 2020-01 -02

WYJASNIENIA do z:rpyt:rnia ofertowego

dotycz4cyrni zaproszenia do sldadania ofert na clostalvg i
komp u terowego, Zamaw ia14cy p rzed staw i a swoj e stan ow i sl<o,

1. Dotyczy zal4czniha nr 1 do zaproszenia, plrt.24
Czy Zanawiaj4cy zaakceptr"rje zaoferowanie 2 stanowislc lekarsl<iclr w sldad l<t6rych wchodzi:

A. Nowoczesne stanowisl<o lekarskie pracuj4ce w technologii l<lient serwer, z mozliwoSci4
lolcahiej i zdalnej pracy.
Stanowisl<o lel<arsl<ie 2-monitorowe wyposazorle w szel'eg unil<atowyclr funkcjonalrroSci

wyl<raczaj4cych poza wymagania Zamawia.i4cego ale bardzo istotnych z punktu efel<tywnej i

dolcladnej oceny badari (w szczeg6lnoSci l<latl<i piersiowej):
. oprograrnowanie typu CT Lung Clrange. Aplil<acja do por6wnywania badari CT pluc,

znajduj4ca zmiauy w strukturze pluc, zaz.naezajqca w lcolorze w rarnaclr biez4cej serii
wszelkie odstgpstwa por6wnane do serii poprzedniej, istotna przy ocenie hontrolnej (np.

ocenie w tral<cie leczenia lub po wyleczeniu).
o autornatyczne wys ;l<iwanie guzl<6w typLr Lung CAD Rapid Results uruchanriaue

automatyczuie w tle (skrining), twofz4ce autonratycznie dodatkorv4 serig podsumowuj4o4
zawieraj qc4 nan i es i o ne wyn il<i wyszu kan i a guzl<6r,v

r zestaw firnl<cjonalnoSci zwigkszai4cych efel<tywno56/dok.fadno(6 diagnozy, dostgp tj.:
automatyczny iurport badari poprzednich, automatyczne nulrrerowarrie Zeberll<rggoslupa,

automatyczrra segnentacja plLrc i aort
B. Dodatkowa stacja wolnostoj4ca, wyposazona w: rel<onstrnl<c.le MPTVMIP/VR'f, aplikac.ie do

oceuy badari CT naczyniowych, onl<ologicznych. Stacja wyposazona w I monitor
diagnostyczny (opc.i onal n ie w dodatl<owy nro rr itor op isowy).
Mo2liwo56 praey w sieci Zamawiaj4cego lub spoza, bezl<onieczno6ci pol4czenia z sieci4
wewnqtrzuQ szpitala.

Proponowaua l<onfiguracja.jest optyrnalnie dobrana do oferowanego apalatu,.jest dostarczana przez

nasz4 firnrg w tego typLr lealizac.jach, zapewni wysok4 efektywnoSc i dohladnoSi diagnozy baclah oraz

nisl<ie f<oszty utrzymania systemu po zal<oficzeniu ol<resu gwaranc.j i,

Odpor,viedz - zgodnie z zapisarni zawaftymi w zaproszeniu do skladania of'ert
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