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Opis parametrów wymaganych 
Parametr oferowany 

1.  
Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy rok produkcji  min. 2019 , wyklucza się aparat 
rekondycjonowany, demonstracyjny. Dostarczony, przez autoryzowanego producenta 
wykonawcę, 1 szt. 

 

2. 2 Ilość przetwarzanych kanałów odbiorczych Min. 200.000  

3. 3 Dynamika aparatu w trybie B z wyświetlaniem wartości na ekranie. Min. 255dB  

4. 4 
Zakres stosowanych częstotliwości pracy aparatu (określony częstotliwościami pracy 
głowic w aparacie) Min. 2-16 MHz 

 

5. 6 Zakres głębokości obrazowania, bez użycia funkcji Zoom Min. 2-38 cm  

6. 7 Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D Min. 1900 Hz  

7. 8 Cztery niezależne, skrętne koła, z możliwością blokady każdego koła osobno.  

8. 9 Regulacja wysokości położenia konsoli operatora. Zakres regulacji góra/dół Min. 25 cm  

9. 1
0 
Dotykowy panel sterowania funkcjami aparatu umieszczony na konsoli sterowania Min. 10’  

10. 1
2 
Minimum 3 aktywne, równoważne gniazda dla głowic obrazowych przełączane z klawiatury 
ultrasonografu. Możliwość rozbudowy o 4. Równoważny port 

 

11. 1
3 
Waga aparatu Max. 55 kg  



12. 1 

2D, M-mode, Kolor M-mode, PW Doppler z HPRF, Doppler kolorowy 

Power Doppler, Kierunkowy Power Doppler, Tryb Duplex (2D/PW), Tryb Triplex 
(2D/PW/CD) 

 

13. 2 Obrazowanie harmoniczne  

14. 4 Tryb M  

15.  
Możliwość rozbudowy o tryb Dopplera kolorowego o wysokiej czułości i rozdzielczości w 
obrazowaniu  

 

16. 5 Tryb M z kolorowym Dopplerem  

17. 7 Szerokość bramki Dopplera PW Min. 1-20 mm  

18. 8 
Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (m.in. 
automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali)  

 

19.  

Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku dla trybu 2D, 
Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych 
głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego 
pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia bramki 
Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum) – dostępna na 
głowicach liniowych 

 

20. 9 Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera  min. +/-30  

21. 1
0 
Tryb Dopplera Kolorowego  

22. 1
2 
Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode)  

23. 1
5 
Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. TGC, gain) do aktualnie 
badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. 

 



24. 1
7 
Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół  

25. 1
8 
Powiększenie obrazu zamrożonego Min. 16x  

26. 1
9 
Powiększenie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym  Min. 8x  

27. 2
0 
Obrazowanie Trapezoidalne w trybie B na głowicach liniowych.  

28. 2
1 
Obrazowanie skośne - rombowe w trybie B na głowicach liniowych.  

29. 2
2 
Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne.  

30. 3
3 

Możliwość rozbudowy o pakiet kardiologiczny z Dopplerem fali ciągłej, Dopplerem 
tkankowym (kolorowym i spektralnym) oraz głowicą kardiologiczną pediatryczną o zakresie 
częstotliwości min. 3-8 Mhz 

 

31. 3
4 
Wbudowany protokół komunikacji DICOM  3,0  

32.  
Wykonawca skonfiguruje i podłączy oferowany aparat USG do systemu RIS/PACS 
zamawiającego, którego dostawcą jest firma Synektik S.A. Koszt wszystkich niezbędnych 
licencji po stronie wykonawcy. 

 

33.  

Wykonawca podłączy obecnie posiadane przez zamawiającego aparaty USG ( 3 szt.) do 
systemu PACS/RIS zamawiającego, którego dostawcą jest firma Synektik S.A. oraz zapewni 
jedną dodatkowa licencję na podłączenie do PACS/RIS. Koszt wszystkich niezbędnych 
licencji po stronie wykonawcy. 

 

34. 1 
Możliwość zmiany zakresu częstotliwości dla trybu B-mode oraz w trybach 
Dopplerowskich, na wszystkich zaoferowanych głowicach. 

 



35. 2 

Głowica convex 1 szt. 

Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2 – 8 MHz  

Kąt widzenia – min. 55º 

Ilość elementów min. 190 

 

36. 3 

Głowica liniowa 1 szt. 

Częstotliwości pracy głowicy min. 3 – 18 MHz  

Ilość elementów min. 192, szerokość skanowania 50- 55 mm 

 

37.  

Głowica endowaginalna 1 szt. 

Częstotliwości pracy głowicy min. 4 – 9 MHz  

Ilość elementów min. 128, szerokość skanowania max do 11 mm 

 

38. 1 
Pełny pakiet do badań brzusznych, małych narządów, naczyniowych, ginekologicznych, 
położniczych. 

 

39. 3 
Automatyczne wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego na 
zamrożonym spektrum. 

 

40. 4 Możliwość wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu.  

41. 5 
Programy pomiarów: min. 4- 11 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość, kąty. 
Możliwość powiększenia kursora pomiarowego bez powiększenia obrazu diagnostycznego. 

 

42. 1 
Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądania w sposób 
płynny z regulacją prędkości odtwarzania. Min. 43000 obrazów 

 

43. 2 Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań. Min. 500 GB  

44. 3 
Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania – w czasie 
rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu. 

 



45. 5 
Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej 
pamięci USB (Flash, Pendrive). Min. 2 porty USB 

 

46. 6 Wideoprinter czarno-biały małego formatu.  

47. 7 
Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z 
badań w formacie A4. 

 

48. 8 Zasilanie  

49. 1 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed 
przystąpieniem do jej realizacji.: 

• Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej  

• Skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP 

• Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika 
samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji 

• Certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych – należy dosłać do 14 dni od daty 
przeprowadzenia szkolenia 

• Paszport techniczny 

• Karty gwarancyjne 

• Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski 

• Kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym : 
Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez 
producenta 

• Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych na bieżąco 

 

 

 



50. 2 

Parametr punktowany: 

Gwarancja na urządzenia  24 miesiące – 0 pkt 

Gwarancja na urządzenia  36 miesięcy – 20 pkt 

 

 

51. 4 
Serwis pogwarancyjny i dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych min. 10 lat od 
dnia sprzedaży 

 

52. 5 Czas reakcji serwisu max. 48 h (od pn. do pt.)  

53.  
Bezpłatne przeglądy okresowe wraz z badaniem bezpieczeństwa elektrycznego 
(obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z 
zaleceniami producenta 

 

54.  
Parametr punktowany: 

Jeden dodatkowy darmowy przegląd po okresie gwarancji – 20 pkt (Tak/Nie) 
 

55.  
Oferent zapewnia na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania 
zaoferowanego ultrasonografu 

 

56. 7 
Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego (możliwość 
szkolenia w kilku terminach dla różnych użytkowników) 

 

 

 

 

 

……………………………………………..           ………………………………………………………………… 

(miejscowość, data)            (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)
              


