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Załącznik nr 2.4
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2016/EL/3041
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – Dostawa przenośnego ultrasonografu do diagnostyki transrektalnej z wyposażeniem;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp
Opis parametrów
Minimalne parametry techniczne
wymagane

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
PRZENOŚNY ULTRASONOGRAF DO DIAGNOSTYKI TRANSREKTALNEJ Z WYPOSAŻENIEM – 1 SZTUKA
Producent (marka) …………………………………………………………..………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..….. (Należy podać)
Numer katalogowy …………………………………………………..……………(Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia...…………………………………………………….………………………..(Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r.

Przenośny cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem.
wymagane
(Tak/Nie)

Cyfrowy przetwornik 
12-bitowy
(Tak/Nie)

Cyfrowy system formowania  wiązki ultradźwiękowej
wymagany
(Tak/Nie)

Liczba niezależnych kanałów przetwarzania 
min. 100 000
(Należy podać)

Dynamika systemu 
min. 220 dB
(Należy podać)

monitor LCD o wysokiej rozdzielczości. 
- otwierany,
- dotykowy
- kolorowy 
- regulowany (obrót lewo-prawo)
- przekątna ekranu min.15 cali
(Tak/Nie)

Zakres częstotliwości pracy USG: 
min. od 1 MHz do 20 MHz.

(Należy podać)

Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): 
min. 18 000 klatek.
(Należy podać)

Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode .
min. 300 sek
(Należy podać)

Zakres regulacji głębokości pola obrazowego 
min. 2 - 35 cm
(Należy podać)

Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów)
min. 20
(Należy podać)

Wózek na kółkach 
z min. 3 aktywnymi gniazdami głowic, uchwytami na głowice oraz regulowaną wysokością pulpitu przeznaczony dla zamawianego aparatu
(Należy podać)

Obrazowanie i prezentacja obrazu
	

Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. 

min.:
	B,

B + B
M
B + M
D
B + D
B + C (Color Doppler)
B + PD (Power Doppler)
(Należy podać)

FRAME RATE dla trybu B: 
min. 600 obrazów/sek.
(Należy podać)

Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne 
min. 4 pasma częstotliwości
(Należy podać)

Obrazowanie 
w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD)
(Tak/Nie)

Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)

min.: 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki)
(Należy podać)

Zakres bramki dopplerowskiej: 
min. od  0,5 mm do 15 mm
(Należy podać)

Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej 

min. +/- 20 stopni
(Należy podać)

Korekcja kąta bramki dopplerowskiej 
min. +/- 80 stopni
(Należy podać)

Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
wymagane
(Tak/Nie)

FRAME RATE dla trybu B + kolor (CD): 

min. 150 obrazów/sek.
(Należy podać)

Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i kierunkowy Power Doppler
wymagane
(Tak/Nie)

Obrazowanie w rozszerzonym trybie Dopplera o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach
wymagane
(Tak/Nie)

Obrazowanie w trybie Duplex i Triplex
wymagane
(Tak/Nie)

Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym
wymagane
(Tak/Nie)

Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)
wymagane
(Tak/Nie)

Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” 
min. 5
(Należy podać)

System poprawy obrazowania m. in. wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich głowicach
wymagane
(Tak/Nie)

Obrazowanie tzw. trapezoidalne na głowicach liniowych
wymagane
(Tak/Nie)

Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD 
za pomocą jednego przycisku
(Tak/Nie)

Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze 
min. 20 map
(Należy podać)

Funkcje użytkowe
	

Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: 
min. x8
(Należy podać)

Powiększenie obrazu po zamrożeniu: 
min. x8
(Należy podać)

Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: 
Min. 10
(Należy podać)

Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości
wymagane
(Tak/Nie)

Automatyczny obrys spektrum Dopplera dostępny w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
wymagane
(Tak/Nie)

Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie
wymagane
(Tak/Nie)

Pełne oprogramowanie do badań:
	Pediatrycznych

Brzusznych
(Tak/Nie)

Archiwizacja obrazów
	

Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym i bazą pacjentów. Dysk typu SSD (Solid State Drive) 
min. 32 GB
(Należy podać)

Zapis obrazów 
w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie
(Tak/Nie)

Integracja z posiadanym przez  szpital systemem Clininet
wymagane
(Tak/Nie)

Videoprinter
czarno-biały
(Tak/Nie)

Wbudowane wyjście USB 2.0 
min. 2 szt.
(Należy podać)

Wbudowana karta sieciowa 
Ethernet 10/100 Mbps 
(Tak/Nie)

Możliwość ukrycia danych pacjenta przy eksporcie obrazów na zewnętrzne nośniki
wymagane
(Tak/Nie)

Głowice ultrasonograficzne
	

Głowica Liniowa 
	

Głowica liniowa
szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
(Tak/Nie)

Zakres częstotliwości pracy 
min. 6,0 – 18,0 MHz
(Należy podać)

Liczba elementów
min. 190
(Należy podać)

Szerokość pola skanowania 
max 38,5 mm 
(Należy podać)

Obrazowanie harmoniczne 
min. 4 pasma częstotliwości
(Należy podać)

Obrazowanie trapezowe
wymagane
(Tak/Nie)

Obrazowanie elastograficzne
wymagane
(Tak/Nie)

Głowica proktologiczna radialna szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
	

Głowica proktologiczna radialna 
szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy
(Tak/Nie)

Zakres częstotliwości pracy 
min. 5,0 – 10,0 MHz
(Należy podać)

Średnica głowicy 
12 mm
(Tak/Nie)

Liczba elementów 
min. 250
(Należy podać)

Kąt obrazowania 
360 stopni
(Tak/Nie)

Promień 
max. R 6 mm
(Należy podać)

Obrazowanie harmoniczne 
min. 4 pasma częstotliwości
(Należy podać)

Obrazowanie elastograficzne
wymagane
(Tak/Nie)

Głowica Convex 
	

Głowica Convex
szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy
(Tak/Nie)

Zakres częstotliwości pracy 
min. 2,0 – 6,0 MHz.
(Należy podać)

Liczba elementów 
min. 190
(Należy podać)

Kąt skanowania 
min. 70 st.
(Należy podać)

Obrazowanie harmoniczne 
min. 4 pasma częstotliwości
(Należy podać)

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY (nie stanowi przedmiotu dostawy)
	

Możliwość rozbudowy systemu o tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki:
	dostępne na głowicach liniowych, convex, endocavitarnych, endoskopowych
	prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa)

pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej
dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym
wymagane
(Tak/Nie)

Możliwość współpracy z głowicami endoskopowymi (EUS – ultrasonografia endoskopowa)
wymagane
(Tak/Nie)

Możliwość rozbudowy systemu o moduł bezprzewodowej komunikacji sieciowej (Wireless LAN) z możliwością przesyłu danych zgodnych z DICOM 3.0
wymagane
(Tak/Nie)

Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem
wymagane
(Tak/Nie)

Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 120 stopni dla każdej  płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne
wymagane
(Tak/Nie)

Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) dostępne na głowicy objętościowej Convex min. 2,0-7,0 MHz, min. 192 elementy
wymagane
(Tak/Nie)

Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Doppler Ciągły (CWD) min. 15 m/s (przy zerowym kącie bramki)
wymagane
(Tak/Nie)

Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z min. 2 kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop
wymagane
(Tak/Nie)

Oświadczamy, że oferowane,  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli

……………….., dn…………………		
	                                                                                                                                                ............................................................................                                                                                                                                              
		                                                                                                                                                                                 (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)


