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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 2

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-154/2017.
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne
Parametry techniczne oferowane
(Pozycje wypełniane przez Wykonawcę)
1
2
3
4
Zestawy ultrasonograficzne 
- z głowicą do badań kardiologicznych, płucnych i FAST z wymiennym kablem USB – 1 zestaw
- z głowicą do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i płucnych z wymiennym kablem USB – 1 zestaw
Producent (marka) ……………………………………………………………………	(Należy podać)
Model z głowicą do badań kardiologicznych, płucnych i FAST z wymiennym kablem USB, model:………………………………….., (Należy podać)
oraz
Model z głowicą do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i płucnych z wymiennym kablem USB, model:…………………, (Należy podać)

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2017 r., sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) ………..… 	(Należy podać) 
(Pozycje wypełniane przez Wykonawcę)

Cechy ogólne/konstrukcyjne/konfiguracyjne

Technologia pracy
cyfrowa
Tak/Nie


szerokopasmowy układ formowania wiązki


Zakres możliwych do zastosowania częstotliwości pracy
min. od 1MHz do 12MHz

od ….MHz do …..MHz
(należy podać)

Liczba niezależnych kanałów przetwarzania wynosząca 
min. 65 000

…………..…
(należy podać)

Dynamika systemu 
min 170 dB

………….dB
(należy podać)

Czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu 
minimum 60 minut
………… minut
(należy podać)

Zasilanie głowicy ultrasonograficznej 
z wbudowanego w urządzenie obrazujące akumulatora
Tak/Nie

Masa zestawu wraz z ładowarką 
max. 2 kg
Tak/Nie
Funkcje użytkowe

Głębokość penetracji/obrazowania 2D (B-mode) 
w zakresie min 1 – 30 cm 

zakres …… - ….... cm
(należy podać)


regulowana przez dotyk za pomocą wirtualnej rolki
Tak/Nie

Jasności (Gain) 
regulowana przez dotyk za pomoca wirtualnej rolki
Tak/Nie

Częstotliwość odświeżania obrazu („frame rate”) w trybie 2D (B-mode)
min. 70 obrazów/sekundę

……….obrazków/sekundę
(należy podać)

Funkcja redukująca szumy adaptacyjne i artefakty w obrazowaniu 2D
Tak/Nie

Złożone obrazowanie wielokierunkowe badanych struktur 
w czasie rzeczywistym (wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami)
Tak/Nie

Funkcja automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu B-Mode (ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC),
niewymagająca od użytkownika ręcznego uruchamiania.
Tak/Nie

Funkcja obrazowania w trybie pełnego ekaranu (full screen)
Tak/Nie

Funkcja pomiaru odległości w trybie 2D
Tak/Nie

System archiwizacji 
umożliwiający zapis sekwencji obrazów statycznych i ruchomych
Tak/Nie


zintegrowany z aparatem



oparty na wbudowanym dysku twardym o pojemności: min. 16GB



z możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz DICOM

Tryby obrazowania

Tryby pracy min:
B-mode (2D)
Tak/Nie


Doppler Kolorowy (CD) z regulacją wielkości okna



M-mode


Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej

Tak/Nie


Minimum 2 prędkości przepływu kolorowego Dopplera (CD) wybierane przez użytkownika
Tak/Nie
GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA
1 szt.

Szerokopasmowa elektroniczna głowica sektorowa do badań kardiologicznych, płucnych i FASTz wymiennym kablem USB

Tak/Nie

Częstotliwość pracy głowicy 
w minimalnym zakresie od 1.0 MHz do 5.0 MHz (+/- 1MHz)
od ….. MHz do ….MHz (+/- 1MHz)
Należy podać

Liczba elementów w głowicy 
min. 64
…….. elementów
Należy podać

Kąt pola penetracji głowicy i
min. 90 stopni

……… stopni
Należy podać

Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej
Tak/Nie

Tryby obrazowania min:
2D, Kolor Doppler, M-Mode
Tak/Nie
	

Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym (typu tablet) min. 3 różnych producentów
Tak/Nie
GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA
1 szt.

Szerokopasmowa, elektroniczna, konweksowa do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i płucnych z wymiennym kablem USB

TAK / NIE
22.1
Częstotliwość pracy głowicy
w minimalnym zakresie od 2.0 MHz do 6.0 MHz (+/- 1MHz)

od ….. MHz do ….MHz (+/- 1MHz)
Należy podać
22.2
Liczba elementów w głowicy
min. 128

…….. elementów
Należy podać
22.3
Kąt pola penetracji głowicy
min. 65 stopni

……… stopni
Należy podać
22.4
Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej
TAK / NIE
22.5
Obrazowanie
min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode
TAK / NIE
22.6
Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym (typu tablet) min. 3 różnych producentów
Tak/Nie
URZADZENIE OBRAZUJĄCE
2 szt.

Konstrukcja
	przenośna - w formie urządzenia podręcznego (typu tablet)

umożliwiająca podłączenie głowic poprzez port microUSB
Tak/Nie

Ekran 
dotykowy

Tak/Nie

	


o przekątnej ekranu min: 7 cali

…………cali
(należy podać)


o rozdzielczości min: 1280x800 px

….……x…..…..px
(należy podać)
OPROGRAMOWANIE

Dostępne do pobrania z platformy internetowej będąca oprogramowaniem ultrasonograficznym 
kompatybilnym z min. systemem operacyjnym Android
Tak/Nie

Z funkcją eksportu danych i transmisji sieci komputerowej
w standardzie DICOM 3.0
Tak/Nie

Funkcje diagnostyczne:
- jamy brzusznej
- ginekologiczno-położniczych
- urologicznych
- płuc
- naczyniowych
- mięśniowo-szkieletowych
- tkanek miękkich
- narządów położonych powierzchniowo
- kardiologicznych
- FAST
Tak/Nie
WYPOSAŻENIE

Żel ultrasongraficzny
1 butelka
Tak/Nie

Torba transportowa
1 szt.
Tak/Nie
INNE

Instruktaż
Wymagany 
Tak/Nie
	

Dokumentacja
Instrukcja w jęz. Polskim przy dostawie
Tak/Nie
	

Certyfikat CE 
Wymagany
Tak/Nie
	

Przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone	
w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)	
Tak/Nie



.......................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

