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Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Oprogramowanie współpracować będzie z posiadanym przez Zamawiającego systemem EasyVet,  

w szczególności poprzez integrację baz danych. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Możliwość wprowadzania do bazy wielu lekarzy (sygnowanie wizyt), 

2. Stopniowanie uprawnień dostępu do poszczególnych opcji, 

3. Przeszukiwanie wizyt według dowolnego tekstu. 

Moduł obejmuje analizę obrazów, a w tym: 

4. możliwość przeglądania obrazów w standardzie DICOM, 

5. przeglądanie obrazów: powiększanie/ zmniejszanie/ obracanie, 

6. sterowanie jasnością i kontrastem, 

7. możliwość importowania zdjęć bezpośrednio ze skanera, 

8. zaawansowane przekształcenia obrazu (wyostrzanie/rozmywanie, zmiana nasycenia 

poszczególnych kolorów, efekty graficzne, itd.), 

9. zapisywanie obrazu lub fragmentu obrazu jako pliku graficznego, 

10. porównywanie obrazów, 

11. wyświetlanie zdjęć oraz filmów z kamery, 

12. możliwość wydrukowania obrazu, 

13. sprowadzanie nowych obrazów i pobieranie z innych nośników do zintegrowanej bazy, 

możliwość przesyłania obrazów przypisanych do klienta/zwierzęcia do dowolnego innego 

serwera DICOM (rezonans magnetyczny, scyntygrafia), 

14. tworzenie list roboczych, które umieszczane są bezpośrednio w udostępnionym folderze 

urządzenia pracującego w standardzie DICOM, 

15. inny serwer komercyjny. W takim przypadku dostępne są możliwości wysyłania zleceń 

wyświetlenia obrazu oraz wykonania zlecenia (tzw. listy robocze - modality worklists), 

16. Możliwość podglądu plików przypisanych do wizyty, 

17. możliwość zachowywania zdjęć i video w archiwach bezpośrednio na płytach CD lub DVD oraz 

na dysku zewnętrznym, 



 

 

18. Współpraca z aktualnym oprogramowaniem - bazą danych obecnie pracującą klinice - easyVET 

- możliwość pobierania z bazy tego oprogramowania danych i przyporządkowania nowych 

danych pod właściwymi pacjentami automatycznie, 

19. Współpraca z rezonansem magnetycznym oraz urządzeniem do wykonywania scyntygrafii, 

20. Licencja na 7 stanowisk pracy, 

21. Menu w języku niemieckim lub angielskim, 

22. Okres licencji: bezterminowo. 

 

Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych. 

Zamawiający dopuszcza składanie wyceny na oprogramowanie równoważne, tj. posiadające takie 

same cechy i właściwości jak oprogramowanie EasyVet. 

Ilekroć w Zapytaniu w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do Zapytania Przedmiot 

zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane 

przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.  

Ilekroć w Zapytaniu lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do Zapytania Przedmiot 

zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. 

Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć urządzenia gwarantujące parametry, właściwości i 

funkcjonalności, nie gorsze niż określone w Zapytaniu. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego. Jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Akceptacja materiałów równoważnych ze strony zamawiającego następować będzie 

w formie pisemnej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (kart katalogowych 

lub innych dokumentów) potwierdzających ich równoważność. 

  


