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 (wniosek 2019/EL/12988) 
Załącznik nr 2.2 do SIWZ po zmianie 3.02.2020 r.
Formularz wymaganych warunków technicznych
Pakiet 2 – Mobilny zestaw ultrasonograficzny z głowicą do badań echo kardiologicznych z urządzeniem obrazującym

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-010/2020, oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia spełniającego poniższe wymagania:

Lp.
 Parametr lub  opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
Wymagana funkcjonalność, graniczna wartość parametru
Tak / Nie
i/ lub Oferowane wartości
1
2
3
4
Mobilny zestaw ultrasonograficzny z głowicą do badań echokardiograficznych – 2 szt. i urządzeniem obrazującym – 1 szt. 

Głowica ultrasonograficzna – 2 szt.
Producent (marka) ……………………………….……………………………………………….…… (Należy podać)
Model ………………………………………………………..……….…………….………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie wyprodukowane  w ……………………….r. (nie wcześniej niż w 2019 r.)

Urządzenie obrazujące- 1 szt. 
Producent (marka) ……………………………….……………………………………………….…… (Należy podać)
Model ………………………………………………………..……….…………….………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie wyprodukowane  w ……………………….r. (nie wcześniej niż w 2018 r.)


Cechy ogólne/konstrukcyjne/konfiguracyjne
1.
Technologia pracy
cyfrowa
Tak/Nie


szerokopasmowy układ tworzenia wiązki

2.
Liczba niezależnych kanałów przetwarzania 
min. 65 000

…………..…
(należy podać)
3.
Zakres dynamiczny 
(min. 170 dB ; maks.180 dB)

………….dB
(należy podać)
4.
Obrazowanie harmoniczne
wymagane 
Tak/Nie
5.
Zasilanie głowicy ultrasonograficznej 
z wbudowanego w urządzenie obrazujące akumulatora
Tak/Nie
6.
Masa zestawu wraz z ładowarką 
max. 2 kg
Tak/Nie
Funkcje użytkowe
7.
Głębokość penetracji/obrazowania 2D 
w zakresie min. 1 – 30 cm 

zakres …… - ….... cm
(należy podać)


regulowana dotykowo na ekranie urządzenia obrazującego
Tak/Nie
8.
Wzmocnienie (Gain) 
regulowana dotykowo na ekranie urządzenia obrazującego
Tak/Nie
9.
Prędkość rejestracji obrazów („frame rate”) w trybie 2D 
min. 70 klatek/sekundę

……….obrazków/sekundę
(należy podać)
10.
Funkcja redukująca szumy adaptacyjne i artefakty w obrazowaniu 2D
wymagane
Tak/Nie
11.
Funkcja automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu B-Mode (ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC),
niewymagająca od użytkownika ręcznego uruchamiania
Tak/Nie
12.
Funkcja obrazowania w trybie pełnego ekaranu (full screen)
wymagane 
Tak/Nie
13.
Funkcja pomiaru odległości w trybie 2D
wymagane 
Tak/Nie
14.





System archiwizacji 
umożliwiający zapis sekwencji obrazów statycznych i ruchomych






Tak/Nie
15.

zintegrowany z aparatem

16.

oparty na wewnętrznym dysku twardym 

17.

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

18.

eksport na udostępniony dysk sieciowy 

GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA - 2 szt.
19.
Szerokopasmowa głowica sektorowa do badań echokardiograficznych 
Tak/Nie
20.
Częstotliwość pracy głowicy 
w minimalnym zakresie od 1.0 MHz do 5.0 MHz (+/- 1MHz)
od ….. MHz do ….MHz 
Należy podać
21.
Kąt pola widzenia
min. 90 stopni

……… stopni
Należy podać
22. 
Obrazowanie harmoniczne
wymagane 
Tak/Nie
23.
Automatyczne dostosowanie strefy ogniskowania na podstawie jej wstępnego ustawienia
wymagane
Tak/Nie
24.
Ciągłe dynamiczne ogniskowanie odbiorcze
wymagane
Tak/Nie
25.
Tryby obrazowania min:
Minimum:
- 2D, 
- Kolor Doppler, 
- M-Mode, 
- tkankowe obrazowanie harminiczne.
Tak/Nie
26.
Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym (typu tablet) 
wymagane
Tak/Nie
27.
Urządzenie medyczne	
wymagane	
Tak/Nie
URZĄDZENIE OBRAZUJĄCE - 1 szt.
28.
Konstrukcja
- przenośna - w formie urządzenia podręcznego (typu tablet)
- umożliwiająca podłączenie głowic poprzez port USB
Tak/Nie
29.
Ekran 
dotykowy

Tak/Nie

	


o przekątnej ekranu min: 9 cali

…………cali
(należy podać)


o rozdzielczości min: 2048 x 1536 

….……x…..…..
(należy podać)
30.
Pamięć wbudowana
min. 32 GB
….……x…..…..
(należy podać)
OPROGRAMOWANIE
31.
Oprogramowanie ultrasonograficzne dostępne do pobrania z platformy internetowej
kompatybilne z min. systemem operacyjnym Android
Tak/Nie
32.
Z funkcją eksportu danych i transmisji sieci komputerowej
w standardzie DICOM 
Tak/Nie
WYPOSAŻENIE
33.
Torba transportowa do każdej głowicy 1 sztuka
wymagane łącznie 2 sztuki
Tak/Nie
34.
Wymienny kabel USB do każdej głowicy 1 sztuka
wymagane łącznie 2 sztuki
Tak/Nie
INNE
35.
Oznakowanie znakiem CE
wymagane 
Tak/Nie
36. 
Urządzenie medyczne
wymagane
Tak/Nie

…………………………………………..
               (miejscowość, data)
................................................................
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej 
do występowania  w imieniu Wykonawcy)



