
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450  
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28

Świętochłowice, dnia 8 listopada 2010 r.

....................................

....................................

....................................

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG Doppler oraz głowic, znak 
sprawy: 42/ZA/10.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, 
poz.  759 j.t.)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół  Opieki Zdrowotnej 
w Świętochłowicach” dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia 
w Załączniku nr 1.1 Opisie Przedmiotu Zamówienia- Parametrach Technicznych dodając w pkt. 11. 
zapis: dopuszcza urządzenie wyposażone w stały, nie ruchomy pulpit operatora.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej w  Święto-
chłowicach”  przedłuża termin składania ofert na dostawę aparatu USG Doppler oraz głowic; znak 
sprawy: 42/ZA/10, na dzień 10.11.2010 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, 
ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2010. r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego- Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
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Załącznik nr 1.1. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Aparat USG Doppler (z 2  głowicami: liniową i sektorową)
L.p. Wymagane parametry techniczne Parametr 

wymagany
Parametr oferowany 

TAK/NIE
Ogólne:

1. producent: podać

2. nazwa i typ: podać

3. kraj pochodzenia: podać

4. rok produkcji 2010
TAK 

(podać)

5. aparat fabrycznie nowy – nieużywany TAK

6.

Deklaracja zgodności Producenta; certyfikat 
zgodności z Dyrektywą MDD 93/42/EEC wydany 
przez jednostkę notyfikowaną; wpis lub 
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych 
(jeżeli jest wymagane)        

TAK

7.
Instrukcja obsługi w języku polskim 2 szt. 
( z dostawą) TAK

8. Dokumentacja  techniczna (z dostawą) TAK

9.

Dostawa przez autoryzowanego dystrybutora
TAK

Załączyć 
stosowny 
dokument

10. Autoryzowany serwis

TAK

Załączyć 
stosowny 
dokument

11. Aparat wyposażony w klawiaturę 
alfanumeryczną,ruchomy panel operatora-ruch 
panelu: lewo/prawo +/-90stopni, waga aparatu 
max 80 kg

* dopuszcza urządzenie wyposażone w stały, nie  
ruchomy pulpit operatora

*  dopuszcza  aparat,  który  posiada  klawiaturę  
alfanumeryczną  bez  możliwości  ruchu 
lewo/prawo  /-90  stopni  lecz  z  możliwością  
podnoszenia  panelu  operatora  oraz  wadze  
aparatu 102 kg.

TAK
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12.

Ekran monitora LCD o przekątnej min. 15 cali i 
rozdzielczości min. 1024 x 768, na ruchomym 
ramieniu

TAK

Parametry techniczne:

13.
Aparat wykonany w technologii całkowicie 
cyfrowej TAK

14. Kanały procesowe Min. 1024
TAK

Podać

15.
Częstotliwość pracy Min. od 2.0 MHz do 12.0 
MHz

TAK

Podać

16.

Dynamika systemu Min 220 dB

* dopuszcza dynamikę systemu powyżej 195 dB

TAK

Podać

17.

Aktywne porty głowic obrazowych Min 3 + 1 
gniazdo parkingowe

* dopuszcza aparat USG który posiada 3 aktywne 
porty głowic obrazowych

* dopuszcza aparat USG który posiada 3 aktywne 
porty głowic obrazowych bez dodatkowego 
gniazda parkingowego

TAK

18.

Obrazownie:

B-mode

M-mode

Doppler pulsacyjny

Doppler kolorowy

Doppler Power

Doppler Fali Ciągłej

Automatyczna optymalizacja obrazu w 2D za 
pomocą jednego przycisku

TAK

19.

Pełna archiwizacja na dysku HDD wbudowanym 
w aparat o pojemności min 230 GB, wbudowana 
w aparat nagrywarka DVD-R, formaty zapisu 
DICOM, AVI, JPEG, wideoprinter czarno-biały

*dopuszcza dysk 160 GB

TAK
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20.

Aktywne gniazda USB ( jedno aktywne gniazdo 
USB wbudowane w pulpit operatora ) Min. 3

* dopuszcza  porty USB usytuowane z tyłu  
konsoli oraz na przedniej obudowie

* dopuszcza aparat USG, który posiada 2 
gniazda USB bez gniazda USB wbudowanego w 
pulpit operatora

* dopuszcza aparat ultrasonograficzny wysokiej  
klasy który posiada aktywne gniazdo USB lecz  
nie wbudowane w pulpit operatora

TAK

Podać

21. Pamięć kinowa CINE Min. 1000 klatek
TAK

Podać

22. Głębokość penetracji Min. 30 cm
TAK

Podać

23. Zoom w czasie rzeczywistym Min. x 5
TAK

Podać

24. Zoom po zamrożeniu Min. x 5
TAK

Podać

25. Ogniska regulowane cyfrowe Min. 8
TAK

Podać

26. Obrazowanie harmoniczne TAK

27.

Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej Min. 
od 0.5 mm do 22 mm

* dopuszcza regulację bramki Dopplerowskiej  
w zakresie min. 1 mm –16 mm

TAK

Podać

28. Panel fizjologiczny EKG + kable ekg TAK

29. Częstotliwość odświeżania Min. 300 obr/sek
TAK

Podać

30.

Głowica liniowa- do badań naczyniowych, 
tarczycy, sutków, elektroniczna, 
wieloelementowa z obrazowaniem 
trapezoidalnym

TAK

Podać typ

• zakres częstotliwości pracy co najmniej od 3 do 
12 MHz  

TAK

Podać
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* dopuszcza głowicę liniową w zakresie pracy 
5.0-13.0 MHz

• obrazowanie harmoniczne TAK

• Szerokość penetracji max 40 mm
TAK

Podać

31. Głowica sektorowa elektroniczna, kardiologiczna 
TAK

Podać typ

•

zakres częstotliwości pracy co najmniej od 2.0 
do 4.0 MHz  

* sondę sektorową pracującą w zakresie 1.5-3.5 
MHz

TAK

Podać

• obrazowanie harmoniczne TAK

Opcje do rozbudowy

32. DICOM TAK

33. Anatomiczny M-mode TAK

34. Rekonstrukcja 3D TAK

Głowice: (głowica endowaginalna, elektroniczna wieloelementowa oraz głowica  typu convex)

35. Głowica endowaginalna, elektroniczna wieloele-
mentowa

TAK

Podać typ

•

Zakres częstotliwości pracy: co najmniej od 4.0 
do 8.0 MHz

* dopuszcza w zakresie częstotliwości pracy co 
najmniej od 4.0 – 9.0 MHZ

TAK

Podać

•

Kąt penetracji co najmniej 135 stopni

* dopuszcza o kącie penetracji co najmniej 126 
stopni

TAK

Podać

36.
Głowica typu convex – do badań jamy 
brzusznej, elektroniczna, wieloelementowa

TAK

Podać typ

•
zakres częstotliwości pracy: co najmniej od 2,0 
do 5,0 MHz

TAK

Podać
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• obrazowanie harmoniczne TAK

•
kąt penetracji min. 75 stopni

* dopuszcza o kącie penetracji 68º

TAK

Podać

Inne:

37. Okres gwarancji na aparat  min. 24 miesięcy TAK

38. Okres gwarancji na głowice  min. 12 miesięcy TAK

39.
Okres zagwarantowania dostępności części 
zamiennych od daty dostawy w latach (min.5 lat )

TAK

40. Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK

41.
Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w 
zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w siedzibie 
Zamawiającego

TAK

42.
Reakcja serwisu gwarancyjnego max. 48 h w dni 
robocze od zgłoszenia usterki.

TAK

43.
W przypadku naprawy aparatu powyżej 14 dni 
dostarczony zostanie aparat zastępczy

TAK

Parametry z  powyższej  tabeli  podane w kolumnie  „parametr  wymagany” określone  jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w których  winny   być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych   parametrów.

…………………………………………..
                                                                                                                                        Podpis

  (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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