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Dotyczy: AI.220.30.2021ZC 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Licencja na komputerowy program planowania leczenia implantologicznego. 
2. Usługa wydruku szablonów implantologicznych (niezależnie od liczby implantów). 

 
Grupa docelowa użytkowników: 
Oprogramowanie przeznaczone jest dla lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii szczękowej, 
implantologii, ortodoncji protetyki, radiologii. Oprogramowanie będzie wykorzystywane do celów 
dydaktycznych w zakresie realizacji celów projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z 
wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”. 
 
Zakres funkcjonalny oprogramowania: 
- uniwersalna przeglądarka plików DICOM 
- narzędzie diagnostyczne i projektowe do zabiegów chirurgicznych, implantologicznych, 
ortodontycznych, protetycznych 
- projektowanie szablonów chirurgicznych do implantów 
- projektowanie szyn pośrednich chirurgicznych 
- analiza objętościowa górnych dróg oddechowych na podstawie plików DICOM 
- analizy cefalometryczne 
- projektowanie indywidualnych szablonów do różnych zastosowań w leczeniu 
 
Certyfikacja: 
- medyczne CE 
 
Platforma softwarowa: 
- MS Windows 
- OsX (Apple) 
 
Sposób dystrybucji: 
- możliwość pobrania oprogramowania ze strony dystrybutora/producenta 
 
Licencjonowanie: 
- licencja pełna przyznawana zdalnie przez serwer zarządzający przy każdorazowym uruchomieniu 
oprogramowania (wymagane połączenie z Internetem) 
- Viewer: ograniczona licencja bezpłatna 
 
Sposób działania oprogramowania: 
Licencja pozwala na diagnostykę i projektowanie zabiegów, w tym szablonów i szyn pośrednich oraz 
zapis wyników pracy bez ograniczeń na ilość implantów i nie wymaga dodatkowych opłat za 
utrzymanie ani aktualizacje. 
Użycie projektów szablonów wymaga ich konwersji do otwartego formatu stl w celu wydruku na 
drukarkach 3D lub frezowania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

• Przygotowania przypadku do pracy (DICOM, stl, ustawienie wstępnych pozycji implantów, 
wygenerowanie pliku szablonu, konwersja do formatu stl niezależnie od liczby implantów, 
wydruk 3D szablonu, montaż dostarczonych tulei z opcją wygenerowania pliku szablonu oraz 
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konwersją do formatu stl na drugi łuk wcześniej przygotowanego przypadku, wydruk 3D 
szablonu (dotyczy tego samego pacjenta). 

• Świadczenia usługi wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie przedmiotu 
zamówienia. 

• realizacji odbioru i dostawy. 
 

 

Niniejszym potwierdzam, że oferowany produkt spełnia wymagania opisane wyżej. 

 

 

 

 

 

 

………..…………………………………………………………………………… 
Wykonawca lub upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy 
(podpis, pieczęć) 

 


