
Załącznik numer 1(16) do SIWZ 

na „Dostawę specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług
medycznych w „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Znak sprawy 2821/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 16

USG typ III – 1 szt.

INSTRUKCJA:
W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym podać wartość oferowaną spełniającą wymagania
określone  w kolumnie  2,  zgodnie  z  określonym  przez  Zamawiającego  określonym  sposobem  zadeklarowania
w kolumnie 3.

Lp.

OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE

SPOSÓB ZADEKLA-
ROWANIA

 W KOLUMNIE 4
OFEROWA-NYCH
PARAMETRÓW/

WARTOŚCI 

ZASADY PUNKTACJI

WARTOŚCI
OFEROWANE

1. 2. 3. 4.
I. Informacje podstawowe

1. Nazwa produktu Podać ….....................

2. Typ/Model Podać ….....................
3. Producent Podać ….....................
4. Rok produkcji 2020 Podać ….....................
5. Wartość netto Podać ….....................
6. Wartość brutto Podać ….....................
7. Wartość brutto słownie Podać ….....................

8. Gwarancja min. 24 miesiące
Podać

24 msc. - 0 pkt.
36 msc. - 40 pkt.

….....................

II. Informacje/parametry techniczne:

9. Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z
klawiatury.

10. Cztery koła skrętne z blokadą min 2 kół w pozycji parkingowej. Waga aparatu max. 100 Kg

11. Fabrycznie  wbudowany  monitor  LED,  kolorowy,  bez
przeplotu

Podać
Przekątna ≥ 21cali

Rozdzielczość monitora
≥ 1920x1080

….....................

12. Aparat wyposażony w panel dotykowy
Podać

min. 10 cali
….....................

13.

Możliwość  aranżacji  panelu  dotykowego  (personalizacji
przez użytkownika)  – użytkownik  ma możliwość  zmienić
min.:   położenie  przycisków funkcyjnych w dozwolonym
obszarze  ekranu  dotykowego,  dodać/usunąć  poszczególne
przyciski funkcyjne. 

Podać
min. osobno dla trybów:
2D, 2D Freeze, Color,
Color Freeze, PD, PD

Freeze, PW, PW Freeze

….....................

14. Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym.



15. Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania.

16. Płynna regulacja wysokości panelu sterowania.

Podać
Regulacja Góra /dół min.

18 cm
….....................

17. Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo 
Podać

Lewo/prawo≥ +/- 30° ….....................

18.

Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu z możliwością
regulacji temperatury do zainstalowani po prawej lub lewej
stronie  konsoli  operatora  w  zależności  od  preferencji
użytkownika.

Podać ….....................

19. Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z
funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień

Podać ….....................

20. Skala szarości: min. 256 odcieni Podać ….....................

21. Cyfrowy  układ  formowania  wiązki  ultradźwiękowej  min.
500 000  kanałów procesowych

Podać ….....................

22. Maksymalna dynamika systemu
Podać

Min. 250 dB
….....................

23. Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz

24.

Ilość aktywnych, bezpinowych – równoważnych gniazd do 
przyłączenia głowic obrazowych.
Zasłaniane  porty  głowic  w  przypadku  braku  głowicy  w
porcie, 

Podać
≥4 aktywne 

….....................

25. Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE 
Podać

≥ 40000
….....................

26. Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie 
„w czasie badania” (prospective)

Podać
Min. 50 sek.

….....................

27. Dysk twardy SSD lub HDD
Podać

≥500 GB
….....................

28. Zainstalowany system ochrony antywirusowej.

29. Archiwizacja  sekwencji  filmowych na dysku twardym w czasie  badania  (równoległe  nagrywanie)  i  po
zamrożeniu (pętli CINE).

30. Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min.
JPG,  DICOM, AVI (dla pętli obrazowych)

31.
Oprogramowanie  do  przesyłania  obrazów  i  danych  zgodnych  ze  standardem  DICOM  3  (Dicom
Storage,Dicom  Print,  Worklist,  Structures  Report)  integracja  z  posiadanym  przez  Zamawiającego
oprogramowaniem PACS. 

TRYBY OBRAZOWANIA

32. Tryb B

33. Głębokość penetracji 
Podać

≥2-35 cm
….....................

34. Wyświetlany zakres pola obrazowego
Podać

≥0-35 cm
….....................

35. Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych

36. Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) 
Podać

≥1900 fps
….....................

37. Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych

38. Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym ze zwiększeniem rozdzielczości  liniowej i czasowej obrazu
poprzez ograniczenie pola skanowania do powiększonego wycinka

39. Możliwość rotacji obrazu o 360°  
40. Obrazowanie harmoniczne Podać, ….....................
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≥ 3 częstotliwości dla
każdej oferowanej
głowicy obrazowej

41. Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem

42. Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku.

43. Tryb M
44. Tryb M z Dopplerem Kolorowym
45. Tryb Doppler Kolorowy

46. Zakres PRF dla Dopplera kolorowego
Podać,

Min.  od 0,1KHz do
18KHz 

….....................

47. Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego

48. Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera 
Podać,

≥ +/- 30°
….....................

49. Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym

50. Spektralny Doppler Pulsacyjny

51. Zakres PRF dla Dopplera Pulsacyjnego
Podać,

Min. od 1KHz do
22KHz 

….....................

52. Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym
Podać,

≥0,5-25 mm
….....................

53. Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)

54. Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego
min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku.

55. Obrazowanie 3/4 D
INNE FUNKCJE

56. Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex
Podać,

Min. 4 kroki
….....................

57. Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom

58. Zaawansowany  filtr  do  redukcji  szumów  specklowych  polepszający  obrazowanie  w  trybie  2D  z
jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności.

59.

Oprogramowanie pomiarowe do badań min:
 brzusznych
 mięśniowoszkieletowych
 pediatrycznych
 małych narządów
 żyły, tętnice

Podać ….....................

60.

Pomiary podstawowe na obrazie:
 pomiar odległości, 
 obwodu, 
 pola powierzchni, 
 objętości

Możliwość  przypisania  kolejności  wykonywania  pomiarów  do  danego  użytkownika,  funkcja
automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego

61. Obrazowanie panoramiczne.



62.  Obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych.

63. Moduł komunikacji DICOM 3.0

Głowice

64.

Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal lub
matrycowej do badań brzusznych 
- zakres częstotliwości pracy min. 1-8  MHz ( +/- 1 MHz) 
- ilość elementów: min. 160
- kąt skanowania:  min. 70° 
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną

Opisać ….....................

65.

Głowica  liniowa do  badań  piersi,  tarczycy   małych
narządów,  mięśniow-szkieletowych,  naczyniowych
- zakres częstotliwości pracy min.  3-14 MHz
- ilość elementów: min. 250
- szerokość skanu: min 50 mm
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną

Opisać ….....................

66. Videoprinter medyczny cyfrowy B/W
Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert:

67.
Możliwość rozbudowy o wbudowany fabryczny akumulator pozwalający na pracę - dokończenie badania
w przypadku  zaniku  napięcia  przez  okres  min  20  minut  oraz  na  zahibernowanie  systemu celem jego
przetransportowania i  ponowne wzbudzenie w czasie do 30s.

68. Możliwość rozbudowy o opcję poprawiającą jakość obrazowania wolumetrycznego np. HDVI lub VSRI

69.

Oprogramowanie  służące   do  szczegółowego  obrazowania  drobnych  obiektów  (w  niewielkim  stopniu
różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien
mięśniowych,  przyczepów,  ścięgien  jak  także  innych  struktur  anatomicznych  znacznie,  poprawiające
rozdzielczość uzyskanych obrazów.

III. Gwarancja i serwis

70. Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia liczona od
dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

71. Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.

72.

Przeglądy  techniczne  w  okresie  gwarancji  wykonywane
będą  zgodnie  z  zaleceniem  producenta  zawartym  w
dokumentacji  technicznej  i  naprawy gwarancyjne,  wraz  z
materiałami  eksploatacyjnymi,  niezbędnym  transportem
sprzętu  i  wymianą  części  w  cenie  dostawy.  Wskazać
przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw
gwarancyjnych.

Podać …..............................

73. Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu
gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)

74. Przestrzeganie  wymaganych  terminów  wykonywania  okresowych  przeglądów  technicznych  należy  do
Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego.

75. Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  z  14  dniowym  wyprzedzeniem  o  planowanym  przeglądzie
technicznym drogą e-mailową na wskazany adres Zamawiającego.

76.
Czas  reakcji  serwisu  od  zgłoszenia  do  podjęcia  naprawy
[godziny  w  dni  robocze:  od  poniedziałku  do  piątku  z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]

Podać
Max 48 godzin

…..............................

77. Czas  usunięcia  usterki/awarii/wady  od  momentu  przyjęcia  zgłoszenia  max  3  dni  robocze  lub  7  dni
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. 

78.
W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 3 dni robocze - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt
do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie
ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów

79. W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w
siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca

80. Zamawiający  dopuszcza  dwukrotną  naprawę  tego  samego  elementu  lub  podzespołu,  a  w  przypadku
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konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.
81. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia min. 10 lat od daty dostawy.

IV. Inne:
82. Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy i niedemonstracyjny, rok produkcji 2020.
83. Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą.

Oświadczamy,  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia  wszystkie  wymienione  w  powyższej  tabeli
wymagania.

…............................................................
          (data i podpis Wykonawcy)
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