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Formularz cenowy 

Załącznik do umowy 
Modyfikacja 22.09.2016r. 
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1:  
 
L.p. Nazwa towaru – 

asortyment 
j.m. Ilość cena jedn. 

netto 
Wartość netto 
 

Stawka 
podatku 
VAT  
( % ) 

Wartość brutto 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Aparat USG przenośny Szt. 1     
Razem   
 
 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH  Aparat USG przenośny 

  
Lp. Parametry Parametry 

wymagane 
Parametr oferowany 

(szczegółowo opisać) 
 Aparat USG przenośny – 1 szt. Podać 

Model/typ  
1.  Producent/Wykonawca TAK  
2.  Kraj pochodzenia. TAK  
3.  Pełna nazwa urządzenia TAK  
4.  Model/Typ TAK  
5.  Rok produkcji (wymagany 2016)- fabrycznie nowy TAK  
6.  Aparat przenośny. TAK  
7.  Zasilanie sieciowe 220 – 240V. TAK  
8.  Zasilanie akumulatorowe. TAK  
9.  Ciężar aparatu z akumulatorem ≤  7,3 kg TAK  
10.  

Ilość niezależnych  portów do podłączenia głowic 
obrazowych, zainstalowane bezpośrednio w 
ultrasonografie lub na wózku min. 3 porty. 

TAK  

11.  Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1024x768 
pikseli. TAK  

12.  Minimalna przekątna monitora 15 cali. TAK  
13.  Dynamika systemu min. 170dB. TAK  
14.  Możliwość regulacji przez użytkownika dynamiki 

obrazu w zakresie min. od 30 do 90 dB. TAK  
15.  Minimalny zakres częstotliwości głowic 2,0-22,0 

MHz (+/-0,5MHz ). TAK  
16.  Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 30 cm. TAK  
17.  Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w 

obrazowaniu 2D ≥ 750 obrazów na sekundę. TAK  

18.  
Pamięć Cine min 10000 obrazów. 
dopuszczono przegląd pamięci CINE w zakresie do 
trzech minut zarówno dla obrazów 2D jak i 2D z 
kolorem 

TAK  



19.  Wózek do aparatu , z regulacją wysokości i 
uchwytami do głowic oraz półką na printer. TAK  

20.  Archiwizacja 
21.  

Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli 
obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o 
pojemności min. 120GB 

TAK  

22.  
Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na 
zewnętrznych nośnikach typu PenDrive  w 
formatach jpeg, avi. 

TAK  

23.  Videoprinter czarno-biały (zainstalowany na wózku 
od aparatu). TAK  

24.  

Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na 
wewnętrznym   dysku HDD i nośniku typu PenDrive 
oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 
akcje dostępne po naciśnięciu  jednego przycisku. 
Dopuszczono możliwość zapisu obrazu na 
wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive 
oraz wydruku obrazu na printerze po naciśnięciu 
osobno dedykowanych przycisków funkcyjnych dla 
powyższych zadań 

TAK  

25.  Tryb obrazowania 
26.  2D. TAK  
27.  Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. TAK  
28.  Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą 

jednego przycisku w zależności od treści obrazu. TAK  
29.  2D+M, TAK  
30.  M-mode. TAK  
31.  Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D). TAK  
32.  Zakres regulacji korekcji kąta ± 0 – 90°. TAK  
33.  Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1 – 16 

mm. TAK  
34.  Automatyczna regulacja położenia linii bazowej i 

skali prędkości, przy użyciu jednego przycisku. TAK  

35.  
Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji 
kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach z 
archiwum. 

TAK  
36.  Kolor doppler. TAK  
37.  Regulacja uchylności pola dopplera kolorowego 

min. ±20 stopni. TAK  
38.  Możliwość wyłączenia bramki kolorowego dopplera 

z obrazów z archiwum. TAK  
39.  Power doppler. TAK  
40.  Kierunkowy Power Doppler. TAK  
41.  Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D). TAK  
42.  Doppler tkankowy spektralny TAK  
43.  Doppler tkankowy kolor TAK  
44.  Moduł EKG. TAK  
45.  Głowice. 
46.  Głowica konweks do badań brzusznych, 

położniczo-ginekologicznych. TAK  
47.  Zakres częstotliwości obrazowania 2D obejmującym 

przedział 2,0 – 5,0 MHz +/-1MHz. TAK  
48.  Obrazowanie harmoniczne min. 3 pary 

częstotliwości harmonicznych – wymienić. TAK  
49.  Obrazowanie w trybie kolor doppler. TAK  
50.  Obrazowanie w trybie pw-doppler.. TAK  
51.  Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-

doppler) w czasie rzeczywistym. TAK  



52.  
Obrazowanie wielokierunkowe ( compounding) – 
wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku 
wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np 
SonoCT). 

TAK  

53.  
Ilość elementów min. 192. 
Dopuszczono urządzenie wyposażone w głowicę 
konweksową wykonaną w technologii „czystego 
kryształu” o liczbie 160 elementów 

TAK  

54.  Głowica liniowa do badań naczyniowych. TAK  
55.  Zakres częstotliwości obrazowania 2D obejmującym 

przedział 6,0 – 12,0 MHz +/-1MHz. TAK  
56.  Obrazowanie harmoniczne min. 3 pary 

częstotliwości harmonicznych – wymienić. TAK  
57.  Obrazowanie trapezowe. TAK  
58.  Obrazowanie w trybie kolor doppler. TAK  
59.  Obrazowanie w trybie pw-doppler.. TAK  
60.  Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-

doppler) w czasie rzeczywistym. TAK  

61.  
Obrazowanie wielokierunkowe ( compounding) – 
wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku 
wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np 
SonoCT). 

TAK  

62.  
Ilość elementów min. 192. 
Dopuszczono urządzenie wyposażone w głowicę 
liniową o zakresie pracy 3-12 MHz o liczbie 160 
elementów 

TAK  

63.  Głowica mikrokonweksowa pediatryczna TAK  
64.  Zakres częstotliwości obrazowania 2D obejmującym 

przedział 6,0 – 10,0 MHz +/-1MHz. TAK  
65.  Obrazowanie harmoniczne min. 3 pary 

częstotliwości harmonicznych – wymienić. TAK  
66.  Kąt obrazowania głowicy min. 130 stopni. TAK  
67.  Obrazowanie w trybie kolor doppler. TAK  
68.  Obrazowanie w trybie pw-doppler.. TAK  
69.  Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-

doppler) w czasie rzeczywistym. TAK  

70.  
Obrazowanie wielokierunkowe ( compounding) – 
wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku 
wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np 
SonoCT). 

TAK  

71.  Głowica sektorowa typu „phased array” 
kardiologiczna. TAK  

72.  Zakres częstotliwości obrazowania 2D obejmującym 
przedział 2,0 – 4,0 MHz +/-1MHz. TAK  

73.  Obrazowanie harmoniczne min. 3 pary 
częstotliwości harmonicznych – wymienić. TAK  

74.  Kąt obrazowania głowicy min. 90 stopni. TAK  
75.  Obrazowanie w trybie kolor doppler. TAK  
76.  Obrazowanie w trybie pw-doppler.. TAK  
77.  Obrazowanie w trybie cw-doppler TAK  
78.  Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-

doppler) w czasie rzeczywistym. TAK  
79.  Głowica sektorowa typu „phased array” 

kardiologiczna pediatryczna. TAK  
80.  Zakres częstotliwości obrazowania 2D obejmującym 

przedział 3,0 – 7,0 MHz +/-1MHz. TAK  
81.  Obrazowanie harmoniczne min. 3 pary 

częstotliwości harmonicznych – wymienić. TAK  
82.  Kąt obrazowania głowicy min. 90 stopni. TAK  



83.  Obrazowanie w trybie kolor doppler. TAK  
84.  Obrazowanie w trybie pw-doppler.. TAK  
85.  Obrazowanie w trybie cw-doppler TAK  
86.  Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-

doppler) w czasie rzeczywistym. TAK  
87.  Oprogramowanie pomiarowe   
88.  Do badań abdominalnych. TAK  
89.  Do badań płytko położonych narządów. TAK  
90.  Do badań kardiologicznych. TAK  
91.  Do badań pediatrycznych. TAK  
92.  Do badań naczyniowych. TAK  
93.  Możliwość rozbudowy aparatu (Opcje 

dostępne na dzień składania ofert )   

94.  

Głowica liniowa typu „hokej”  do badań 
naczyniowych o zakresie częstotliwości 
obrazowania 2D obejmującym przedział  7,0 – 18,0 
MHz +/-1MHz , liczba elementów tworzących obraz 
ultrasonograficzny min. 160, obrazowanie 
trapezowe. 

TAK  

95.  
Głowica liniowa  do badań powierzchniowych o 
zakresie częstotliwości obrazowania 2D 
obejmującym przedział  10,0 – 22,0 MHz +/-1MHz . 

TAK  

96.  
Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa, o 
regulacji płaszczyzny skanowania od 0 do 180 
stopni co jeden stopień, zakres częstotliwości pracy 
od 3,0 – 7,0 MHz. 

TAK  

97.  Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D. TAK  
98.  Możliwość rozbudowy o badania panoramiczne. TAK  
99.  

Możliwość rozbudowy o obrazowanie tkankowego 
dopplera spektralnego i kolorowego dopplera 
tkankowego. 

TAK  
100. Możliwość rozbudowy o protokół  Stress Echo. TAK  
101. Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar IMT z 

zaznaczonego przez użytkownika obszaru. TAK  
102. Możliwość rozbudowy o ilościową analizę przepływu 

w kolorowym Dopplerze i power Dopplerze. TAK  

103. 

Możliwość rozbudowy o anatomiczny M-mode. 
Możliwość rozbudowy o wbudowane w aparat 
oprogramowanie instruktarzowe dotyczące 
prawidłowego przyłożenia głowic  i zawierające 
bazę  obrazów  klinicznych. 
Dopuszczono urządzenie z możliwością rozbudowy 
o anatomiczny M-mode ale bez możliwości 
rozbudowy o wbudowane w aparat oprogramowanie 
instruktażowe z bazą obrazów klinicznych 

TAK  

104. SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA 
105. Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane 

urządzenie. 
≥24miesiące     

TAK  
106. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego max. 24 godz. TAK  
107. Czas usunięcia usterki max. 48 godz.  TAK  

108. 
W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – 
wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie 
gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu 
dodatkowych opłat. 

TAK  

109. W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy 
gwarancyjne w ciągu roku. TAK  

110. Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w TAK, podać  



okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie 
pogwarancyjnym. 

111. Wykaz punktów serwisowych (minimum 1). 
TAK, podać na 
etapie zawarcia 

umowy 
 

112. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie 
papierowej i na CD przy dostawie. TAK  

113. 
Szkolenie użytkowników w zakresie dostarczonego 
urządzenia: 
- dwa szkolenia po dostawie 
- jedno szkolenie po 2 tygodniach od dostawy 
- jedno szkolenie po dwóch miesiącach od dostawy 

TAK 
 

114. Możliwość bezpłatnych konsultacji w okresie 
gwarancji. TAK  

115. 
Aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania 
w jednostkach medycznych, których kserokopie 
zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie 
zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej 
realizacji. 

TAK 
 

116. 
Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i 
serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty 
zawarcia umowy. 

TAK  

 
        …………… dnia …………………  ……………………………………………….               czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej  

osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy  
 
  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią 
wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub 
parametru. 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do 
użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów 
 


