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Załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

Wykonawca: ................................................................................................................................ 

Producent: .................................................................................................................................... 

Typ aparatu: ................................................................................................................................. 

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................ 

Rok produkcji: ............................................................................................................................. 

Specyfikacja: APARAT USG  - parametry techniczne 

 

 

 

 Lp. Opis parametrów technicznych Parametry minimalne w tym graniczne TAK / NIE    
  

PARAMETR OFEROWANY 
(podać zakresy lub opisać) 

1 2 3 4 5 
I Aparat - jednostka podstawowa:    
1 Gwarancja       Min. 24 miesięcy Tak  
2 Zasilanie 230[V] - 240 [V] Tak  
3 Stan techniczny       Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 Tak  

4  
      Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z 
możliwością blokowania każdego z kół do jazdy na wprost 
oraz blokadą wszystkich kół. 

Tak  

II Konstrukcja:    

5  

� Najwyższej klasy, kliniczny, cyfrowyr aparat 
ultrasonograficzny z możliwością wykonywania badań 
dopplerowskich (doppler spektralny, power doppler, 
doppler kolorowy oraz obrazowanie przepływu w 
systemach niedoplerowskich). 

Tak  

6  � Przetwornik 12-bitowy Tak  
7  � Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, Tak  



Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp z.o.o w Tarnowie 
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1; 33-100 Tarnów 

Dostawa APARAT USG wraz z sondami  
2

wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i 
systemem archiwizacji oraz urządzeniami do 
sporządzania dokumentacji, sterowanymi z pulpitu / 
klawiatury (klawiatura QWERTY wsuwana pod 
pulpit).  

8 
 
 

 
� Zaawansowany technicznie cyfrowy system 

formowania wiązki ultradźwiękowej. Tak  

9  
� Fizyczna ilość niezależnych aktywnych kanałów 

nadawczych TX – min. 192 Tak  

10  
� Ilość aktywnych identycznych, niezależnych gniazd 

głowic obrazowych: min. 4 Tak  

11  
� Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych 

 min. 70 000 Tak  

12  � Dynamika systemu min.210dB Tak  

13  
� Możliwość regulacji wysokości pulpitu 

(ruchomy w pionie) 
Tak  

14  

  

� Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. 
Przekątna ekranu minimum 19 cali. Możliwość obrotu 
ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej 
oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu  

Obraz USG powinien zajmować nie mniej niż 50% - 75% 
powierzchni ekranu monitora 

Tak  

15  

 Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o 
wielkości min. 10 cali, z możliwością dowolnego 
konfigurowania położenia przycisków funkcyjnych oraz 
ich wielkości 

Tak  

16  
 Zakres częstotliwości wybieranych w trybie 2D: co 

najmniej od 2 MHz do 18 MHz. Tak  

17  

 Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): 
min. 4 000 klatek, z możliwością uzyskania 
dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą 
prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) 

Tak  

18  
 Zakres regulacji głębokości pola obrazowego  

min. 1 - 36 cm. Tak  

19   Ilość ustawień wstępnych (tzw. presetów) 
programowanych przez użytkownika: minimum 200 Tak  
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III Obrazowanie i prezentacja obrazu:    
20 Kombinacje prezentowanych obrazów. Min � B Tak  
21  � B+B Tak  
22  � 4B Tak  
23  � M Tak  
24  � B+M Tak  
25  � D Tak  
26  � B+D Tak  
27  � B+C (Color Doppler) Tak  
28  � B+PD (Power Doppler) Tak  
29  � 4B (Color Doppler) Tak  
30  � 4B (Power Doppler) Tak  
31  � CWD – Doppler ciągły Tak  
32  � Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy Tak  
33  � B+Color doppler spektralny (Triplex) Tak  
34  � FRAME RATE dla trybu B: min. 500 obrazów/sek. Tak  

35  � FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 350 
obrazów/sek. Tak  

36  
� Szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznej z 

wykorzystaniem techniki inwersji fazy 
Min. 3 pasma II harmonicznej  

Tak  

37  
�  Obrazowanie harmoniczne nowszej generacji inne niż 

opisane wyżej, np.: obrazowanie harmoniczne 
kodowane, itp 

Tak  

38  
� Obrazowanie wielokątowe  tzw. w układzie 

skrzyżowanych ultradźwięków w trakcie nadawania i 
odbioru 

Tak  

39  
� Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i 

redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich 
oferowanych głowicach 

Tak  

40   Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny 
(PWD) , HPRF PWD ze wszystkich głowic. Tak  

41   Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) 
min.: +/- 16 m/sek (przy zerowym kącie bramki) Tak  

42   Zakres prędkości Dopplera ciągłego (CWD) 
min.: +/- 20 m/sek (przy zerowym kącie bramki) Tak  

43   Wbudowany w aparat 3 przewodowy moduł EKG, z Tak  
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możliwością wyboru do obrazowania poszczególnych 
odprowadzeń. Kable łaczące moduł z pacjentem wraz z 
elektrodami.   

44  
 Kolorowy Doppler tkankowy  
Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) nie 
mniejsza niż 800 Hz. 

Tak  

45  

� Oprogramowanie polepszające wizualizację 
wsierdzia – preprocesingowa metoda analizująca 
wielokrotnie przetwarzane wiązki w celu 
zwiększenie dynamiki sygnału i poprawiająca 
rozdzielczość 

Tak  

46  � Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze 
wszystkich głowic. Tak  

47  � Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) 
min.: +/- 3,5 m/sek Tak  

48  � Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze 
wszystkich głowic. Tak  

49  

� Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o 
bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z 
możliwością wizualizacji bardzo wolnych 
przepływów w małych naczyniach 

Tak  

50  
� Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego 

przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, 
częstotliwości pracy) 

Tak  

51  � Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)  
min. +/- 12 m/sek (przy zerowym kącie bramki)  Tak  

52  � Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power 
Doppler) w czasie rzeczywistym Tak  

53  � Obrazowanie trapezowe +/- 30 stopni  i rombowe na 
głowicach liniowych Tak  

54  
� Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, 

PWD przy pomocy jednego przycisku (2D 
wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) 

Tak  

55  � Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 1 mm do 18 
mm Tak  

56  
� Możliwość odchylenia bramki Dopplera kolorowego 

min. +/- 30 stopni z możliwością skokowej regulacji 
pomiędzy skrajnymi odchyleniami  

Tak  
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57  � Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 
stopni Tak  

58  
� Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej 

za pomocą jednego przycisku. Przesunięcie linii 
bazowej na zamrożonym obrazie 

Tak  

59  � Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC)  
min. w 8 strefach Tak  

60  � Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie 
rzeczywistym i po zamrożeniu Tak  

IV Archiwizacja obrazów:    

61  � Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów 
na dysku twardym (min. 500 GB) i bazą pacjentów. Tak  

62  � Porównywanie min. 9 ruchomych obrazów 2D tego 
samego pacjenta z różnych dat i badań Tak  

63  
� Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w 

formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci 
DICOM (wersja 3.0) 

Tak  

64  

� Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP  oraz 
pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i 
bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub 
płytach CD-R/RW 

Tak  

65  

� 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 

Tak  

66  � Videoprinter czarno-biały.  Tak  
67  � Wbudowana nagrywarka DVD-R/RW Tak  

68  � Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia 
nośników typu PenDrive Tak  

69  � Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps Tak  
V Funkcje użytkowe:    
70  � Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x20 Tak  
71  � Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x20 Tak  

72  � Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na 
ekranie: Minimum 10 Tak  

73   Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości, 
przepływ minutowy. Tak  

74   Podświetlane klawisze kodowane w min. 2 kolorach Tak  
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75  

 Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz 
przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki 
Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po 
zamrożeniu 

Tak  

76  � Raporty z badań z możliwością zapamiętywania 
raportów w systemie Tak  

77  � Pakiet do automatycznego wyznaczania pomiaru 
średniej grubości kompleksu intima - media. 

Tak  

VI Pełne oprogramowanie biometryczne i 
piktogramy do badań: 

   

78  � Brzusznych Tak  
79  � Małych narządów Tak  
80  � Urologicznych Tak  
81  � Naczyniowych  Tak  
82  � Mięśniowo - szkieletowych  Tak  
83  � Ginekologicznych Tak  
84  � Kardiologicznych Tak  
VII Tryb obrazowania Elastografii tkanek:   

85  

� Moduł obliczający i wyświetlający sztywność 
względną tkanki w czasie rzeczywistym 
zintegrowany z aparatem - prezentacja elastyczności 
tkanki w skali kodowanej kolorem 

Tak  

86  

� Moduł obliczający i wyświetlający sztywność 
względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z 
głowicy liniowej, convex i endocavity - wymienić 
głowice na których istnieje taka możliwość 

Tak  

87  � Jednoczesne obrazowanie elastogramu i prezentacji B 
w czasie rzeczywistym  Tak  

88  � Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na 
ekranie Tak  

89  � Oprogramowanie zwiększające dokładność, 
eliminujące szumy i cienie obrazu –  wymienić Tak  

VIII  
Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub 
wykonane w technologii zapewniającej 
poprawę ogniskowania: 

  

90 Głowica elektroniczna Convex � Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Tak  
91  � Wybierane częstotliwości pracy 2D: co najmniej 2,0 Tak  
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– 6,0 MHz. 
92  � Liczba elementów: min. 192 Tak  

93  � Kąt skanowania min. 70 stopni z możliwością 
regulacji szerokości wiązki. Tak  

94  � Obrazowanie harmoniczne min. min. 5 częstotliwości 
pracy Tak  

95  � Praca w trybie elastografii   

96 Głowica elektroniczna Liniowa matrycowa 
lub równoważna 

� Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
Tak  

97  � Wybierane częstotliwości pracy dla 2D: co najmniej 
6,0 – 18,0 MHz. Tak  

98  � Liczba elementów: min. 800 (dla matrycowych) i 192 
dla równoważnych Tak  

99  � Szerokość pola skanowania FOV 40 mm +/- 5 mm Tak  

100  � Obrazowanie harmonicznemin. min. 5 częstotliwości 
pracy Tak  

101  � Obrazowanie trapezowe (min. +/-20 stopni) i 
rombowe Tak  

102  � Praca w trybie elastografii   

103 Głowica elektroniczna Liniowa matrycowa 
lub równoważna 

� Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
Tak  

104  � Wybierane częstotliwości pracy dla 2D: co najmniej 
4,0 – 14,0 MHz Tak  

105  � Liczba elementów: min. 800 (dla matrycowych) i 190 
dla równoważnych Tak  

106  � Szerokość pola skanowania FOV 60 mm +/- 5 mm Tak  

107  � Obrazowanie harmoniczne min. 5 częstotliwości 
pracy Tak  

108  � Obrazowanie trapezowe i rombowe Tak  
109  � Praca w trybie elastografii   
110 Głowica elektroniczna endocavity, � Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Tak  

111  � Wybierane częstotliwości pracy 2D: co najmniej 4,0 
– 8,0 MHz. Tak  

112  � Liczba elementów: min. 192 Tak  

113  � Kąt skanowania min. 160 stopni z możliwością 
regulacji szerokości wiązki. Tak  

114  � Obrazowanie harmoniczne min. 5 częstotliwości Tak  
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pracy 
115  � Przystawka do biopsji Tak  
116  � Praca w trybie elastografii   

117 Głowica sektorowa do badań 
kardiologicznych 

� Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] 
– min. 1,5-4,5 Tak  

118  � Liczba elementów – min. 90 Tak  

119 Głowica elektroniczna Liniowa matrycowa 
lub równoważna 

� Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
Tak  

120  
� Wybierane częstotliwości pracy dla 2D: co najmniej 

4,0 – 11,0 MHz Tak  

121  
� Liczba elementów: min. 800 (dla matrycowych) i 192 

dla równoważnych Tak  

122  � Szerokość pola skanowania FOV 40 mm +/- 5 mm Tak  

123  
� Obrazowanie harmoniczne min. 5 częstotliwości 

pracy Tak  

124  
� Obrazowanie trapezowe (min. +/-20 stopni) i 

rombowe Tak  

125 Inne:    
126  � Papier do wideoprintera  20 rolek Tak Cena brutto: 
127 UPS Do oferowanego USG Tak Cena brutto:  
128  On - Line   

  Minimalna  moc 1500 VA   

129 UPS 
 

Do USG Toshiba Xario XG SSA-680A rok prod 
2009 Tak Cena brutto: 

130  On - Line   

  Minimalna  moc 1500 VA   

131 UPS Do USG Logiq 7 rok prod 2007 Tak Cena brutto : 
132  On - Line   

  Minimalna  moc 1500 VA   

133 Możliwość rozbudowy – opcje:    

134  
� Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym 

na głowicach na długości 100cm  Tak/Nie  

135  
� Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną 

convex do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy Tak/Nie  
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min. 2-7 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 
192, podać  kąta pola widzenia w stopniach, tryby 
pracy 

136  

� Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną 
endocavity do badań 3D/4D, zakres częstotliwości 
pracy min. 4-8 MHz, liczba elementów tej głowicy 
min. 192, podać  kąta pola widzenia w stopniach, 
tryby pracy 

Tak/Nie  

137  

� Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną 
liniową do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy 
min. 7-14 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 
192, podać  kąta pola widzenia w stopniach, tryby 
pracy.  

Tak/Nie  

138  � Zapis napływu naczyniowego 3D przy pomocy sondy 
objętościowej Tak/Nie  

139  
� Optymalizacja obrazu 2D w zależności od badanej 

struktury (w zależności od prędkości rozchodzenia 
się fali ultradźwiękowej w badanej tkance). 

Tak/Nie  

140  

� Zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza 
ilościowa Strain i Strain Rate wykonana za pomocą 
metody Markerów akustycznych tzw Speckle 
wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w 
oparciu o analizę przemieszczania się  Markerów 
akustycznych na obrazach. Zapis i analiza danych 
„RAW DATA” 

Tak/Nie  

141  

� Zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza 
ilościowa Strain i Strain Rate - parametry liczone 
dla osi krótkiej : Radial Strain, Radial S-Rate, 
Circum. Strain, Circum. S-Rate, Rotation, Rotation 
Rate 

Tak/Nie  

142  

� Zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza 
ilościowa Strain i Strain Rate - parametry liczone 
w projekcji 4 jamowej: Long. Strain, Long. S-
Rate, Trans. Strain, Trans. S-Rate. 

Tak/Nie  

143  

� Zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza 
ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i 
analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu 
(wewnątrz- i między-komorowego) 

Tak/Nie  
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144  

� Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające 
wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich 
tj. sutki, nerka, jądra, ścięgna itp. – w specjalny 
sposób zaznaczający miejsce występowania 
mikrozwapnienia. (Techniki inne niż opisane w 
pkt.24-27) 

Tak/Nie  

145  
� Głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy 

z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w 
tym jednym zbliżonym do 90 stopni. 

Tak/Nie  

146  
� Zapis danych z badania kontrastowego min. 60 

sekund w danych surowych RAW do dalszej 
analizy 

Tak/Nie  

147  � Możliwość obrazowania 3D napływu kontrastu w 
czasie rzeczywistym (4D) Tak/Nie  

 


