
załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/31/2014 - Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

Zadanie nr 1 – Aparat USG 
Lp. Nazwa ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość
brutto

Producent 

1 Aparat USG z trzema głowicami 
oraz podstawą jezdną ułatwiającą 
przeniesienie 

1 szt

  .......................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych

                            o składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

NAZWA    ….................................................................................................................................
ROK PRODUKCJI  2013/2014         ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI .....................
KRAJ PRODUKCJI .............................. 
WYKONAWCA/PRODUCENT ........................................

Aparat USG z trzema głowicami oraz podstawą jezdną
Parametry techniczno – funkcjonalne

Lp.
PARAMETR/
WARUNEK Wymogi graniczne

TAK/NIE

Parametry oferowane

(podać zakresy lub 
opisać) 

1. Napięcie zasilania 230[V] 50[Hz] TAK

2. Przenośny aparat USG w pełni cyfrowy system 
obrazowania o wymiarach nie przekraczających -szt.1. TAK-podać

3. Dynamika systemu powyżej 220 dB. TAK-podać

4. Tryb obrazowania: B, B/B, 4B, B/M, M, kolor Doppler, 
Power Doppler, PW Doppler. TAK

5. Możliwość rozbudowy o CW Doppler. TAK

6. Monitor LCD o przekątnej obrazu minimum 15” bez 
przeplotu.

TAK

7. Obrazowanie trapezowe i rombowe. TAK

8. Obrazowanie w technologii skrzyżowanych 
ultradźwięków np. SonoCT.

TAK

9. Minimum 2 aktywne porty na głowice przełączane 
elektronicznie z pulpitu aparatu TAK-podać

10.

Pamięć typu Cine Loop w trybie:
B-mode i Kolor –powyżej 10 000 obrazów.
M mode – powyżej 180 sekund.
CW mode – powyżej 160 sekund.

TAK-podać
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11.
Gotowość do pracy aparatu od włączenia:
1.wyłączonego aparatu max-30sekund
2.z trybu tzw „uśpienia” max 7 sekund

TAK

12. Maksymalny frame rate dla trybu B mode oraz Kolor 
powyżej 370 obr/s TAK

13.
Oprogramowanie (menu) aparatu w języku polskim lub 
oświadczenie producenta potwierdzające dostarczenie 
w/w najpóźniej w dniu instalacji

TAK

14. Obrazowanie harmoniczne z inwersja fazy TAK
15. Minimum 8-cio stopniowa regulacja TGC TAK
16. Przerzucanie obrazu: góra/dół, prawo/lewo TAK
17. Głębokość penetracji pow. 38 cm TAK

18. Zoom lokalny w obrazie rzeczywistym i zamrożonym TAK

19.
Archiwum obrazów: na dysku twardym aparatu o 
pojemności min. 300 GB  TAK -podać

20.
Minimalny zakres trybów badania: jama brzuszna, 
kardiologia, ginekologia, położnictwo, urologia, 
ortopedia, małe narządy, nagłe wypadki

TAK

21. Pomiary: odległości, obwodu, powierzchni, objętości, 
kąta TAK

22.
Oprogramowanie: położnictwo, ginekologia, 
kardiologia, urologia, ortopedia, FAST

TAK

23. Gniazdo: 4 porty USB, VGA, złącze zdalnego sterowania, 
wyjście video TAK

24.
Głowica convex o zakresie stosowanych częstotliwości 
min. 1-7 MHz (+/- 1 MHz) o kacie obrazowania min 80 
stopni.

TAK - Podać 

25. Głowica liniowa o zakresie stosowanych częstotliwości 
min. 3-14MHz (+/- 1MHz) wraz z przystawką biopsyjną TAK-Podać

26. Głowica kardiologiczna  o zakresie stosowanych 
częstotliwości min. 1,0-6,0MHz (+/- 1MHz). TAK-Podać

27.
Stolik jezdny dedykowany przez producenta do danego 
aparatu usg na kółkach ułatwiający łatwe 
przemieszczanie.

TAK

28.
Wideoprinter czarno-biały

TAK

29. Aparat wyposażony w podświetlany panel z klawiszami 
funkcyjnymi TAK

30.
Waga aparatu do 8 kg +/- 1 kg

TAK

31. Możliwość podłączenia głowicy wieloczęstotliwościowej TAK-Podać 
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typu micro-convex o częstotliwości od 2,5 MHz do 12 
MHz (+/- 1 MHz) o głębokości penetracji powyżej 28 cm

32.
Możliwość podłączenia głowicy wieloczęstotliwościowej 
typu endokavitarna o częstotliwości od 5 MHz do 10 MHz 
(+/- 1 MHz)

TAK-Podać 
zakresy

33.
Możliwość rozbudowy aparatu o przystawki biopsyjne 
do oferowanych głowic TAK

34.
Możliwość rozbudowy aparatu pakiet oprogramowania 
do automatycznego pomiaru IMT - dostarczyć wersje 
demo wraz z aparatem na okres 60 dni.

TAK

35.
Możliwość rozbudowy aparatu o dedykowaną torbę do 
transportu i przechowywania aparatu wyposażoną w 
kółka jezdne oraz regulowaną wysokość pałąka

TAK

36. Możliwość rozbudowy o pakiet oprogramowania 
kardiologicznego wraz z Dopplerem tkankowym. TAK

x INNE x x

1. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji wydruku 
na  papierze – załączyć do oferty TAK

2 Szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi 
zaoferowanego sprzętu w miejscu instalacji. TAK

3 Drukarka termo sublimacyjna b/w TAK

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do 
użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 

  ........................., DNIA ................                                                                               .....................................................
  

                                                                                                                                          (podpis osoby – osób uprawnionych
                            o składania oświadczeń woli

                                                                                                                                                                                          wraz z pieczątką imienną)
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