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Załącznik 2.25

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
- wniosek 2019/EL/18199
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety”, znak sprawy AEZ/S-006/2020,
Pakiet 25:  Komputer All In One z programem do prezentacji wyników badań obrazowych – 1 zestaw
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowanych komponentów 
1
2
3
4

Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie
	

Typ obudowy
All In One
……………….
Tak/Nie
	

Procesor
Procesor o architekturze x86, osiągający minimum 13000 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
(dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera)
Należy podać:
Typ procesora ………………..………………..
(model) …………………………………..
Liczba punktów w teście ………………...……
	

Pamięć RAM
min 16 GB DDR3
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
16 GB : 0 pkt
>16 GB : 5 pkt
	

Dysk twardy
Min. 2 TB

.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
2 TB : 0 pkt
>2 TB : 5 pkt
	

Karta graficzna
Niezintegrowana z pamięcią własną 8 GB
..........................
Należy podać model karty
	

Ekran
Wbudowany 27-calowy (przekątna) 5K panoramiczny ekran wykonany w technologii IPS z podświetleniem LED, 5120 x 2880 pikseli
……………….
Tak/Nie
	

Audio
	Wbudowane głośniki stereofoniczne

Dwa mikrofony
	Wyjście słuchawkowe/optyczne wyjście cyfrowe audio (mini-jack)
……………….
Tak/Nie
	

Porty
	Gniazdo karty SDXC

Cztery porty USB 3.1
	Dwa porty Thunderbolt 3 ( USB-C )
	Obsługa wyjścia Mini DisplayPort z obsługą interfejsów DVI, VGA i podwójnego DVI 
	Gniazdo na blokadę Kensington
……………….
Tak/Nie
	

Komunikacja
	10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45)
	Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11n; zgodny z IEEE 802.11a/b/g
	Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2


	

System operacyjny
Preinstalowany przez producenta laptopa. 
Wersja językowa: min. polska i angielska
.............................
Należy podać
	

Urządzenia sterujące
Klawiatura i mysz bezprzewodowa – wyprodukowana przez producenta komputera spełniająca:
	Klawiatura:

- akumulator wielokrotnego ładowania
- klawisze sięgające krawędzi obudowy
	Mysz:

- obsługująca gesty multi-touch
- przechodzenie między stronami poprzez machnięcie
……………….
Tak/Nie
	

Dodatkowe oprogramowanie
Osirix MD – program do prezentacji wyników badań obrazowych układu oddechowego do prowadzenia diagnostyki klinicznej z możliwością przeglądania plików standardu DICOM lub równoważny w zakresie:
Funkcje ogólne
• Pełna 64-bitowa wersja oprogramowania certyfikowana i zatwierdzona do stosowania klinicznego w medycynie, spełniająca warunki dyrektywy 93/42/EEC Unii Europejskiej jako produktu medycznego klasy II.
• Możliwość przetwarzania obrazu do badań medycznych, badań obrazowych, mikroskopii konfokalnej, obrazowania molekularnego i obrazowania 3D
• Przetwarzanie obrazów ze skanerów medycznych: rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa (CT), pozytronowa tomografia emisyjna (PET), tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT), ultrasonografia, czy ze skanerów hybrydowych - PET-CT, SPECT-CT
• Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0
• Możliwość nawigacji i wizualizacji obrazów wielomodalnych i wielowymiarowych: widok 2D, widok 3D, podgląd 4D (serie 3D wykonywane w odstępach czasowych, na przykład badania funkcjonalne serca - Cardiac-CT) i podgląd 5D (serie 3D wykonywane w odstępach czasowych i badające różne funkcjonalności, na przykład - Cardiac-PET-CT).
• Funkcje obrazowania 3D: rekonstrukcja wielopłaszczyznowa (MPR), rendering powierzchni, rendering wolumetryczny oraz funcji minimalnej i maksymalnej intensywności projekcji (MinIP/MaxIP - MIP). Wszystkie tryby muszą wspierać dane 4D i umożliwiać łączenie obrazów pomiędzy dwiema seriami w różnych modalnościach (np. PET-CT, SPECT-CT).
Przeglądanie plików DICOM	
• przeglądanie sekwencji obrazów
• edycja ROI (Region of Interrest)
• zmiana parametrów LUT/CLUT
• korekta jasności i kontrastu obrazu (WW/WL)
• zmiana orientacji obrazu (widoki front, bok i góra są generowane na podstawie badanej sekwencji)
• uproszczony podgląd 3D
• zmiana trybu projekcji (MIP, Mean, Volume Rendering Up&Down)
• pomiary odległości, kątów, powierzchni
• animacja sekwencji obrazów
• łączenie różnych obszarów z badania
• łączenie badań o różnej modalności
Rekonstrukcja 3D	
• rekonstrukcja objętościowa
• rekonstrukcja powierzchni
• rekonstrukcja wielopowierzchniowa (MPR)
• maksymalna/minimalna intensywność projekcji (MIP)
• wirtualna endoskopia
• tworzenie wycinków i przekrojów
• separacja tkanek
• oznaczanie różnymi barwami i przezroczystością organów i tkanek
• przelot
• eksport do różnych formatów
Obsługa obrazów	
• pełne wsparcie dal obrazów zgodnych ze standardem DICOM
• pobieranie i eksport obrazów z dowolnego nośnika
• eksport obrazów do plików PDF
• wsparcie dla obrazów niezgodnych ze standardem DICOM:
• pliki BioPadPIC (mikroskopia konfokalna)
• TIIF (8, 12, 16, 32-bit, w tym wielostronicowe)
• ANALYZE (8,12, 16, 32-bit)
• PNG, JPG, QuickTime, MPEG, MPEG4
• PDF (w tym wielostronicowe)
Pozostałe funkcje	
• optymalizacja dla procesorów wielordzeniowych
• odczyt asynchroniczny
• wsparcie OpenGL dla podglądu 2D i 3D
• akceleracja GPU dla zadań obliczeniowych, wsparcie mapowania 3D
• architektura wtyczek rozszerzających możliwości oprogramowania
• wsparcie „hanging protokol” - aranżacja okien programu dla najlepszej oceny istotnych elementów badania
• łatwa integracja z istniejącymi serwerami PACS
• zaawansowane funkcje PACS
.............................
Należy podać producenta oraz wersję oprogramowania
	

Waga
Max. 10 kg

..........................
Należy podać
	

Gwarancja
Min. 12 miesięcy

..........................
Należy podać

.......................................							  	…………………………………………………………….…
       (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy)

