
Załącznik nr 2 do SIWZ
PARAMETRY TECHNICZNE

Pieczęć Firmowa

APARAT USG KLASY PREMIUM Z KOLOROWYM DOPLEREM

Parametr
Wartość

wymagana
Wartość oferowana Punkt.

I Jednostka główna Tak

1
Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny 
– fabrycznie nowy, zwarta, jednomodułowa mobilna konstrukcja z możliwością blokowania kół 
do jazdy na wpros . Wyklucza się aparaty DEMO.

Tak bez oceny

2 Rok produkcji nie wcześniej niż 2013 Tak bez oceny

3
Częstotliwości pracy ultrasonografu w (podać całkowity zakres częstotliwości wybieranych w 
trybie 2D przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia w chwili obecnej) min. 1 do 18 MHz

Tak 
(proszę podać 
przedział)

bez oceny

4
Technologia cyfrowa, min. 192 fizyczne przetworniki pozwalające jednorazowo wyemitować 
192 sygnały do ciała pacjenta Tak – opisać bez oceny

5 Ilość niezależnych kanałów odbiorczych > 120 000 bez oceny
6 Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie Min.4 bez oceny
7 Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] Min. 19 cali bez oceny
8 Możliwość regulacji położenia i wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania. Tak bez oceny
9 Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania Tak, min. 12 cm. bez oceny
10 Możliwość obracania panelu starowania Tak bez oceny
11 Ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania Tak bez oceny
12 Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) Tak bez oceny
13 Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji D Min. 30 sekund bez oceny

14
Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością 
eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD Tak bez oceny

15
Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 minimum 
WORKLIST, SEND, PRINT, STORAGE SERVICE CLASS, Tak bez oceny



16 Zintegrowany dysk twardy HDD Min. 500 GB bez oceny
17 Nastawy programowane dla aplikacji i głowic oferowanych, tzw. „presety” Min. 200 bez oceny
18 Drukarka termiczna (video) czarno – biała Podać typ i producenta bez oceny

19
Tryb przeglądania umożliwiający przenoszenie zarchiwizowanych danych obrazowych 
pacjenta do aparatu USG (poprzez zewnętrzny dysk twardy HDD, pamięć typu flash USB, 
płyta CD/DVD, sieć PACS)

Tak, opisać bez oceny

20 Przełącznik nożny z możliwością programowania dostępnych operacji Tak bez oceny
II Tryb 2D (B-mode) Tak bez oceny

1 Maksymalna głębokość penetracji [cm] Min. 38 cm
>38 cm - 2 pkt.
Wartość wymagana - 0 
pkt.

2 Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. Min. 20 x bez oceny
3 Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. Min. 20 x bez oceny
4 Zakres dynamiki systemu [dB] Min. 210 dB bez oceny
5 Częstotliwość odświeżania w trybie B-Mode Min. 450 klatek/s bez oceny

6
Zastosowanie technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode  w czasie rzeczywistym na 
poziomie preprocessingu. Tak, opisać bez oceny

7
Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego 
(compounding) z możliwością wyboru powyżej 8 ustawień sterowania liniami obrazowymi. Tak, opisać bez oceny

8 Zastosowanie technologii wzmacniającej kontrastowość granic tkanek Tak, opisać bez oceny

9
Optymalizacja obrazu 2D w zależności od badanej struktury: tkanka tłuszczowa – tkanka 
gruczołowa (w zależności od prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w badanej 
tkance).

Tak, opisać bez oceny

III Tryb M Tak
IV Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) Tak bez oceny
1 Podać minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu [cm/s] Max. 0,6 cm/s bez oceny
2 Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] dla zerowego kąta Min. 1600 cm/s bez oceny
3 Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [cm] Min. od 0,1 cm – 2 cm bez oceny
4 Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] Min. 0 - +/- 80° bez oceny
5 Zastosowanie technologii optymalizującej spektrum w czasie rzeczywistym. Tak – opisać bez oceny
6 Możliwość przesunięcia linii bazowej po zatrzymaniu obrazu Tak bez oceny
7 Tryb TRIPLEX  z rejestrowaną prędkością przepływu [ cm/s] dla zerowego kąta Min. 1200 cm/s bez oceny
V Tryb Doppler Kolorowy (CD) Tak bez oceny
1 Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego Min 30 st. dla bez oceny
2 Podać minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu [cm/s] Max. 0,6 cm/s bez oceny
3 Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] Min. 380 cm/s bez oceny
VI Tryb angiologiczny (Doppler mocy) Tak bez oceny

VII
Zastosowanie technologii obrazowania rozróżniającego zwłóknienie tkanek 
(umożliwiające jakościową ocenę stanu wątroby) 

Tak 



1
Pokazywanie rejonów o różnym stopniu zwłóknienia kodowane za pomocą kolorów 
określających stopień zwłóknienia czy stłuszczenia danego rejonu. Tak / Nie, opisać Tak - 6 pkt,, Nie - 0 pkt.

VIII Obrazowanie harmoniczne Tak bez oceny
1 Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach Tak bez oceny
2 Wykorzystanie techniki inwersji fazy Tak bez oceny

3
Nowszej generacji obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej, np.: Obrazowanie 
Harmoniczne kodowane, itp Tak bez oceny

IX Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym Tak bez oceny

1 Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe

- małe narządy (piersi, 
tarczyce, jądra)
- brzuszne
- naczyniowe
- ortopedyczne
- ginekologiczne
- położnicze
- urologiczne

bez oceny

2 Liczba par kursorów pomiarowych Min. 8 bez oceny
3 Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) Tak bez oceny

4
Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym 
wraz z pakietem obliczeniowym Tak bez oceny

5 Oprogramowanie do automatycznego pomiaru oraz analizy kompleksu Intima Media Tak bez oceny

X Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych.
Podać typ 
i producenta

1 Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] Min. 2,0 – 6,0 MHz bez oceny
2 Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] Podać wartość bez oceny
3 Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] Min. 70° bez oceny
4 Liczba elementów Min. 192 bez oceny
5 Praca w trybie II harmonicznej Tak bez oceny
6 Praca w trybie elastografii Tak bez oceny

XI Głowica endocavity wieloczęstotliwościowa do badań ginekologiczno-położniczych
Podać typ 
i producenta

1 Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] Min. 4,0 – 8,0 MHz bez oceny
2 Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] Podać wartość bez oceny
3 Liczba elementów Min. 192 bez oceny
4 Praca w trybie II harmonicznej Tak bez oceny
5 Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] Min. 160° bez oceny
6 Praca w trybie elastografii Tak bez oceny

XII Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy, piersi
Podać typ 
i producenta



1 Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] Min. 5,0 – 14,0 MHz bez oceny

2 Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] Podać wartość bez oceny
3 Liczba elementów Min. 192 bez oceny
4 Szerokość pola skanowania FOV  60 +/- 5 mm bez oceny
5 Praca w trybie II harmonicznej Tak bez oceny
6 Praca w trybie elastografii Tak bez oceny

XIII
Możliwości rozbudowy zaoferowanego w postępowaniu aparatu (opcje dostępne na 

dzień składania ofert)
1 Zastosowanie głowicy śródoperacyjnej liniowej Tak bez oceny

2
Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach 
miękkich tj. sutki, nerka, jądra, ścięgna itp. Uwidacznianie mikrozwapnień za pomocą  
innego koloru niż otoczenie

Tak/Nie Tak -6 pkt, Nie - 0 pkt

3

Moduł obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na 
obrazie z głowic liniowych,  convexych oraz microcnvexowych - wymienić głowice na których 
istnieje taka możliwość. Równoczesne wyświetlanie „na żywo” elastogramu i standardowego 
obrazu 2D  ze wskaźnikiem właściwego ucisku tkanek .Pomiar względnej wartości obciążenia 
pomiędzy dwoma wybranymi przez użytkownika obszarami elastogramu

Tak bez oceny

4

Nakładanie obrazów z CT/MR oraz USG w czasie rzeczywistym(tzw. fuzja obrazów). 
Wgrywanie danych obrazowych pacjenta z CT lub MRI przy użyciu: CD/DVD/ zewnętrznego 
HDD/ szpitalnej sieci PACS Możliwość zaznaczania na danych z CT/MRI interesujących zmian
ogniskowych, p-któw, objętości a następnie wyświetlanie ich na obrazie USG. Możliwość 
zastosowania biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji. Nakładanie obrazów CT/MR z obrazem 
USG z kontrastem orz obrazem USG z elastografią. Możliwość pracy z głowicami convex, 
endocavity, microconvex

Tak bez oceny

5 Zastosowanie głowicy śródoperacyjnej convex –  podać w jakim zakresie częstotliwości  oraz 
podać tryby pracy i ich częstotliwości Tak / Nie, opisać Tak -2 pkt, Nie - 0 pkt

6 Zastosowanie specjalnej głowicy biopsyjnej convex z kanałem przez czoło głowicy ( min. 3 
kąty wprowadzenia igły biopsyjnej) –  podać w jakim zakresie częstotliwości Tak / Nie, opisać Tak -2 pkt, Nie - 0 pkt

7 Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i Dopplerem ciągłym pod kontrolą 
obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej. Tak, opisać bez oceny

8 Obrazowanie 4D (3D w czasie rzeczywistym) z głowic objętościowych (tzw. volumetrycznych) 
convex, linia, endocavity Tak, opisać bez oceny

9 Specjalny tryb wizualizacji naczyń czy innych struktur płynowych, pokazujący przebieg naczyń 
w sposób zbliżony do wirtualnej endoskopii dostępny z głowic objętościowych

TAK/NIE opisać Nie – 0 pkt.
Tak – 4 pkt.

10 Możliwość pracy z kontrastami na głowicach convex, microconvex i liniowych Tak, podać głowice bez oceny
11 Możliwość obrazowanie 3D napływu kontrastu w czasie rzeczywistym (4D) Tak/Nie Tak -4 pkt, Nie - 0 pkt
XIV Inne
1 Szkolenie personelu z obsługi i konserwacji sprzętu. Tak bez oceny
XV Warunki Gwarancji i serwisu



1 Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia  liczona od dnia 
podpisania protokołu zbawczo- odbiorczego Min. 24 m-ce (podać) bez oceny

2 Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu
na nowy Max. 3 naprawy bez oceny

3 Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych Min. 10 lat bez oceny
4 Czas oczekiwania na usunięcie awarii w przypadku sprowadzenia podzespołów z zagranicy Max. 5 dni roboczych bez oceny

5 Czas reakcji serwisu Max 24 godz. w dni 
robocze bez oceny

6 Czas usunięcia usterki gwarancyjnej w przypadku braku potrzeby sprowadzania podzespołów 
z zagranicy Max. 3 dni robocze bez oceny

7 Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez: podać bez oceny
8 Instrukcje obsługi w j. Polskim z dostawą Tak bez oceny

9 W cenie oferty przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy aparatu, w tym jeden 
przegląd w ostatnim m-cu przed upływem gwarancji Tak bez oceny

10 Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę – telefonicznie, faksem  bądź pocztą elektroniczną Podać nr tel., nr faksu, 
lub adres e-mail bez oceny

11 W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca zapewni urządzenie 
zastępcze na czas trwania naprawy Tak bez oceny

Dla Umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć 
do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego 
aparatu USG, product date, itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie 
poświadczone za zgodność z oryginałem wraz z tłumaczeniem na j. polski.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

..................................................................
                                  (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych                               
                                do występowania  w imieniu Wykonawcy )  
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