
                                                                                                                                    Załącznik nr 10 do SIWZ 
(wypełnić jeśli dotyczy Pakietu  5)

Pełna nazwa ultrasonografu Podać

Producent / Kraj Podać

Rok produkcji Podać

Dystrybutor - Wykonawca Podać

Lp. Opis parametrów Wymagana
wartość

graniczna

Oferowane parametry Parametry 
oceniane

1. Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii 
pracy.
Aparat fabrycznie nowy 
Rok produkcji min. 2015
Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do 
produkcji 2013

Tak

2. Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] min 2 – 18 
MHz

3. Dynamika systemu w dB > 260dB

4. Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system 
przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym 
kształtowaniem wiązki

TAK

5. Ilość niezależnych kanałów odbiorczych Min 70 000 

6. Ilość niezależnych identycznych  gniazd dla 
różnego typu głowic obrazowych

Min. 3

7. Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. 
Wysoka rozdzielczość

min 19’’

8. Rozdzielczość monitora LCD min. 1280 x 
1024, Podać

9. Możliwość regulacji położenia monitora LCD: 
prawo/lewo, przód/tył, góra/dół

TAK

10. Chowana pod pulpit klawiatura alfanumeryczna z 
przyciskami funkcyjnymi 

TAK

11. Przyciskami funkcyjnymi z możliwością 
programowania różnych funkcji pomiarowych i 
obrazowych w zależności od rodzaju badania  

TAK

12. Regulacji wysokości panelu sterowania min. 20 cm TAK

13. Waga aparatu max. 90 kg TAK  <90kg ≥ 80kg – 
1 pkt
<80 kg - 10 pkt

14. Możliwość nagrywania i odtwarzania 
dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) –  min. 
3000 obrazów

TAK

15. Zintegrowany z aparatem system archiwizacji 
obrazów 

TAK

16. System archiwizacji z możliwością zapisu w TAK



formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM

17. Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD TAK

18. Eksportowanie na nośniki przenośne Pen-Drive TAK

19. Eksportowanie na nośniki przenośne HDD TAK

20. Napęd CD/DVD wbudowany w aparat TAK

21. Wewnętrzny dysk twardy HDD TAK

22. Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla 
aplikacji i głowic

TAK

23. Wideoprinter cyfrowy czarno – biały TAK

24. Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu 
raportu z badań z opisem i zdjęciami

TAK

25. Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do 
archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 2 
porty USB

TAK

26. Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI TAK

27. Wbudowane w aparat wyjście S-VHS TAK

28. Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps
lub więcej

TAK

29. Aktywna licencja umozliwiajaca wymiane danych 
w zakresie obrazów badań, raportów, opisów, listy 
roboczej z systemem PACS/RIS za pomocą 
protokołów DICOM, HL7

TAK

II. Tryb 2D (B-mode) TAK

30. Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy 
[cm] 
– min. 34 cm

TAK ≥ 38 cm – 10 pkt
 < 38 cm ≥ 34 
cm – 1 pkt

31. Suwaki wzmocnienia strefowego min. 8 suwaków TAK

32. Zakres bezstratnego powiększania obrazu 
zamrożonego, a  także obrazu z pamięci CINE. – 
podać wartość powiększenia min. 26

TAK

33. Porównywanie  min. 8 ruchomych obrazów  2D 
tego samego pacjenta.

TAK

34. Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref TAK

35. Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie 
B-Mode – min 400 obr/sek

TAK

36. Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 
2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D 
wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)

TAK

37. Oprogramowanie zwiększające dokładność, 
eliminujące szumy i cienie obrazu –  wymienić

TAK

38. Obrazowanie harmoniczne na wszystkich 
zaoferowanych głowicach 

TAK

39. Wykorzystanie techniki inwersji fazy  - typ 
”Inversia fazy”

TAK

40. Obrazowanie trapezowe TAK

41. Obrazowanie rombowe TAK

42. Obrazowanie typu Compound Imaging lub 
równoważne

TAK



43. Zastosowanie technologii obrazowania 
„nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego 
w trakcie nadawania i odbioru

TAK

44. Tryb Duplex (2D + PWD) TAK

45. Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW 
DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na 
zmianę min. wzmocnienia, dynamiki.

TAK

46. Tryb M TAK

47. Tryb kolorowego i spektralnego Dopplera 
tkankowego

TAK

III. Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z 
HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy

TAK

48. Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) min. 
14 m/sek przy zerowym kącie

TAK >16 m/sek - 5 
pkt
 < 16 m/sek ≥ 14
m/sek – 1 pkt

49. Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – 
min. 1-20 mm

TAK

50. Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej –  min 
+/-30 stopni

TAK

51. Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera 
spektralnego na zamrożonym obrazie

TAK

52. Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej –  podać w 
stopniach

TAK

53. Technologia optymalizująca zapis spektrum w 
czasie rzeczywistym  

TAK

54. Automatyczny obrys spektrum na obrazie 
rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera 

TAK

55. Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w 
trybie TRIPLEX min. 12 m/sek przy zerowym kącie

>14 m/sek - 5 
pkt
 < 14 m/sek ≥ 12
m/sek – 1 pkt

IV. Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) 
Min. 2 częstotliwości dla każdej głowicy

TAK

56. Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek TAK

57. Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – 
min. +/-30 stopni 

TAK

58. Regulacja ilość map kolorów – podać ilość TAK

59. Optymalizacja zapisów CD w zależności od 
badanego miejsca anatomicznego (ustawienie skali, 
linii bazowej, częstotliwości pracy)

Tak

V. Tryb angiologiczny (Doppler mocy) TAK

VI. Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem 
obliczeniowym

Tak

60. Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem 
oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: 
brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, 
mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, 
ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, 
urologiczne,  inne –  wymienić obsługę jakich 
badań umożliwia aparat

Tak



61. Liczba par kursorów pomiarowych –  min 10 TAK

62. Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie 
rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z 
pakietem oprogramowania obliczeniowego

TAK

63. Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima 
Media Thicknes min. na odcinku 2 cm

TAK

VII Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań
ogólno diagnostycznych.

TAK,

64. Wybierane częstotliwości pracy przetwornika 
[MHz] – min. 2-6

TAK

65. Liczba elementów – min. 120 TAK

66. Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych 
trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich 
częstotliwości 

TAK

67. Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni TAK

68. Praca w trybie II harmonicznej TAK

VIII. Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań
małych

 narządów, tarczycy i piersi

69. Wybierane częstotliwości pracy przetwornika 
[MHz] – zakres min. 4 -12

TAK

70. Liczba elementów – min. 190 TAK

71. Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych 
trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich 
częstotliwości

TAK

72. Szerokość czoła głowicy – szerokości 55 - 65 mm TAK

73. Praca w trybie II harmonicznej TAK

74. Możliwość pracy z oprogramowaniem do 
elastografii

TAK

IX. Możliwości rozbudowy systemu dostępne na 
dzień składania ofert

TAK

75. Nowszej generacji obrazowanie harmoniczne inne 
niż opisane wyżej np. Obrazowanie harmoniczne 
kodowane itp.

TAK

76. Moduł Elastografii obliczający i wyświetlający 
sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym 
na obrazie z głowicy liniowej –  wymienić głowice 
na których istnieje taka możliwość

TAK

77. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie 
elastografii wyświetlany na ekranie 

TAK

78. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i 
powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające 
porównywanie elastyczności min. 2 miejsc.

TAK

79. Obrazowanie panoramiczne z możliwością 
wykonywania pomiarów min. 150 cm.

TAK

80. Rozbudowa o głowice liniową do badań 
powierzchniowych i ortopedycznych,
Wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D min. 8-
18 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, 
FOV szerokości 40 mm +/- 4 mm 
Możliwość pracy z oprogramowaniem do 

TAK



elastografii

81. Tryb angiologiczny kierunkowy (Doppler mocy) o 
wysokiej czułości lub rozwiązania równoważne 
zapewniające wysoką czułość i rozdzielczość w 
obrazowaniu małych przepływów

TAK

82. Rozbudowa o głowice sektorowe dla dorosłych i 
dzieci 
liczba elementów w głowicach min. 90.
Wybierane częstotliwości pracy 2D min. 1-6 MHz

TAK

83. Rozbudowa o głowicę endocavity 
wieloczęstotliwościowa do badań ginekologiczno-
położniczych. Wybierane częstotliwości pracy dla 
trybu 2D [MHz] – zakres  min. 4 - 10

TAK

XII. GWARANCJA I SERWIS

1 Pełna gwarancja ( liczona od daty podpisania 
ostatecznego protokółu odbioru sprzętu)  min. 12 
miesięcy

TAK
 Podać 

12 m-cy 5 pkt
24 m-cy –10 pkt 

2 Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis 
producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny). 

TAK

3 Czas usunięcia awarii przez serwis do 3 dni TAK

4 Liczba punktów serwisowych w Polsce, z 
zaznaczeniem punktu serwisowego, który prowadził
obsługę serwisową. Dołączyć wykaz 
autoryzowanych serwisów na terenie Polski

TAK

5 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć 
wraz z aparatem)

TAK

6 Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego 
urządzenie w tym szkolenie pracowników Działu 
Technicznego/Informatycznego z zakresu 
podstawowej konserwacji i obsługi

TAK

7 Niezbędne przeglądy (ilość i zakres) OPISAĆ

8 Aktualizacja oprogramowania w cenie aparatu bez 
zmian hardware

TAK

Uwagi i objaśnienia:
1) Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie 

stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2) Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
3) Każdy z wymienionych powyżej parametrów powinien być wyraźnie wskazany w folderze – katalogu 

( oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego 
sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. ) załączonym do oferty. Materiały te należy 
załączyć w oryginale lub jako kserokopie  poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

                           ...................................................          
       podpis oferenta


