
Załącznik numer 1(8) 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 8

USG typ I – 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 …...........................

II. Informacje/parametry techniczne:

9. Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D: min. 1–18 
MHz Podać

Zakres

…………….
MHz

10. Dynamika systemu > 300 dB Podać …...........................

11. Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 16 000 000 Podać …...........................

12. Fizyczna ilość kanałów nadawczych  TX i odbiorczych 
RX: min. po 192

Podać …...........................

13. Ilość niezależnych identycznych  gniazd dla różnego typu 
głowic obrazowych: min. 4 porty

Podać

Ilość portów

…………….
szt.
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14. Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) min. 21,5”. 
Wysoka rozdzielczość.

Podać

Parametr podlegający
ocenie w kryterium

Parametry techniczne

> 21,5” – 5 pkt.
21,5” – 0 pkt.

Przekątna ekranu

……………. ”

15. Rozdzielczość monitora LCD: min. 1920 x 1080
16. Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie
17. Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu

18. Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu Dedykowany, 
wbudowany podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury.

19. Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi

20. Ekran dotykowy min. 12” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia 
poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet.

21. Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni
22. Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) –  min. 6000 obrazów
23. Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – min. 30 s
24. Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów
25. System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM
26. Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD
27. Napęd CD/DVD wbudowany w aparat
28. Wewnętrzny dysk twardy – dostępna dla użytkownika pojemność min. 250 GB
29. Podłączenie zewnętrznego dysku do  archiwizacji danych
30. Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic
31. Wideoprinter cyfrowy czarno – biały
32. Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań
33. Porty USB wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB.
34. Wbudowane w aparat wyjście DVI lub HDMI lub S-Video
35. Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej

36.
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. 

37. Tryb 2D (B-mode)

38. Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – 
min. 30 cm

Podać

Parametr podlegający
ocenie w kryterium

Parametry techniczne

≥ 41 cm – 5 pkt.
30-40 cm – 0 pkt.

Głębokość penetracji

……………. cm

39. Możliwość regulacji TGC 
40. Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a  także obrazu z pamięci CINE – min. 8X
41. Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 1400 obr/sek

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

43. Obrazowanie trapezowe
44. Obrazowanie rombowe
45. Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu 
46. Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach
47. Obrazowanie II harmoniczną
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48. Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do 
uzyskania obrazu.

49. Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode  w  zależności od badanej struktury – 
dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od  badanej tkanki.

50. Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne obrazowanie pozwalające wielokierunkowo 
nadawać i odbierać - min. 4 ustawienia

51. Zastosowanie technologii obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez  eliminację 
szumów plamek obrazów (speckle reduction); min. 4 ustawienia

52. Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+,  NBe)
53. Tryb Duplex (2D + PWD)

54. Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością 
min. 12 m/s dla zerowego kąta

Podać

Parametr podlegający
ocenie w kryterium

Parametry techniczne

≥ 13 m/s – 5 pkt.
12 m/s – 0 pkt.

Prędkość

……………. m/s

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

56. Tryb M
57. Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF. Praca w trybie wieloczęstotliwościowym
58. Zakres prędkości min. 15 m/s dla zerowego kąta
59. Wielkość bramki Dopplerowskiej – min. 0,4-18 mm

60. Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej –  min +/-25 
stopni

Podać
Regulacja

……………. stopni
61. Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie
62. Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej
63. Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym  
64. Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera

65. Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM)
Praca w trybie wieloczęstotliwościowym

66. Prędkość odświeżania dla CD
min. 300 klatek/sek

67. Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. 
+/-25 stopni

Podać
Regulacja

……………. stopni
68. Regulacja ilość map kolorów

69. Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości 
pracy)

70. Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy

71. Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych 
przepływów

72.

Zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania 
micronaczyń. 
Prędkość odświeżania min. FR>45 obr/sek dla 
przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 
x 2 cm.

Podać
Prędkość

odświeżania FR

……………. kl/s

73. Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym

74.
Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, 
tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, 
urologiczne.

75. Liczba par kursorów pomiarowych –  min 8
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76. Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z 
pakietem oprogramowania obliczeniowego

77.

Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie
elastograficzne dedykowane do badań piersi – obliczanie 
strain ratio na podstawie wybranego  jednego obszaru 
zainteresowania (ROI). System automatycznie wykrywa 
tkankę referencyjną i kalkuluje strain ratio.

Podać

Nazwa
oprogramowania

……………. 
…………….

78.
Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające 
wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. 
sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp.

Parametr podlegający
ocenie w kryterium

Parametry techniczne

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

Nazwa
oprogramowania

……………. 
…………….

79.

Specjalistyczne oprogramowanie badania piersi w trybie 
B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z 
automatycznym oraz półautomatycznym obrysem 
ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością 
klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja 
zawiera dedykowany raport z badania piersi.

Parametr podlegający
ocenie w kryterium

Parametry techniczne

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

Nazwa
oprogramowania

……………. 

…………….

80. Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań 
ogólnych. Sonda typu single crystal

Podać

Nazwa/Model
głowicy

…………….…..
81. Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 1-8 MHz
82. Kąt pola skanowania (widzenia) min. 60 stopni
83. Praca w trybie II harmonicznej
84. Ilość elementów min. 160
85. Głębokość penetracji min. 40 cm
86. Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii akustycznej

87. Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania 
małych przepływów z pkt.76

Tak/Nie

Parametr podlegający
ocenie w kryterium

Parametry techniczne

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

Tak / Nie *

*niepotrzebne
skreślić

88. Możliwość pracy z oprogramowaniem do fuzji obrazów

89. Głowica liniowa do badań piersi, tarczycy Podać

Nazwa/Model
głowicy

…………….…..
90. Zakres  pracy przetwornika: min. 5-14 MHz
91. Ilość elementów min. 256
92. FOV głowicy > 45 mm
93. Praca w trybie II harmonicznej
94. Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej
95. Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt 76
96. Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów
97. Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni

98. Głowica microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych

99. Zakres  pracy przetwornika – min. 4 -9 MHz
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100. Ilość elementów min. 128
101. Kąt skanowania : min 900

102. Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert

103.
Możliwości rozbudowy o głowicę liniową wysokiej 
częstotliwości min. 4.0–18.0 MHz. Sonda matrycowa  lub
typu single crystal

Tak/Nie

Parametr podlegający
ocenie w kryterium

Parametry techniczne

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

Tak / Nie *

*niepotrzebne
skreślić

104.

Możliwość rozbudowy o moduł: Elastografia akustyczna typu Shearwave umożliwiająca wykonanie 
pomiarów prędkości rozchodzenia się fali poprzecznej, działająca na głowicach: liniowej i convex. Wynik
podany w m/s lub kPa wraz ze współczynnikiem jakości wykonanego pomiaru (w polu wyniku). Raport z 
możliwością oddzielnego wyświetlenia min. 4 różnych obszarów badania po min. 10 wykonanych 
pomiarów w każdym z nich. Możliwość manualnej edycji (usunięcie) błędnego pomiaru zarówno w polu 
raportu jak i na ekranie głównym w trakcie badania, możliwość automatycznej oraz półautomatycznej 
edycji (usunięcia błędnych pomiarów) w polu raportu wraz z możliwością powrotu do wykonania 
kolejnych pomiarów.

105. Możliwość rozbudowy o Quazi-przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie 
dwuwymiarowe

III. Gwarancja i serwis

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

107. Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.

108.

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 …............................

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

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

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

112.
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)

…............................

113. 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. 

114.
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

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

116. Zamawiający  dopuszcza  dwukrotną  naprawę  tego  samego  elementu  lub  podzespołu,  a  w  przypadku
konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

117. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia min. 10 lat od daty dostawy.
IV. Inne:

118. Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy i niedemonstracyjny, rok produkcji 2020.

119. Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą.
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120. Instruktaż z użytkowania urządzeń dla min. 3 osób przeprowadzone podczas instalacji

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

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