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Certyfikat Jakości 
ISO 9001-2015 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Koszalinie 
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2 

 

Koszalin, dnia 21.05.2020 r. 
M-2373-03/2020 
 
 
 

Do Oferentów 
 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ 
MSWiA w Koszalinie. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły poniższe zapytania:  
 
PYTANIE NR 1 
1. Parametry wymagane pkt. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny nie 
fabrycznie nowy ? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza aparat ultrasonograficzny użyty do prezentacji. 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
 
PYTANIE NR 2 
Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonokardiograf  renomowanego producenta, 
którego aparaty USG pracują już w Państwa szpitalu, spełniający poniższe wymagania? 
 

1 Aparat fabrycznie nowy. 

2 Rok produkcji wymagany: 2020 

3 Lekki, mobilny aparat na kołach. 

4 Zasilanie sieciowe 220-240 V / 16 A 

5 
Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD Rozdzielczość 1200 x 800 
pix. 

6 Przekątna monitora  - 21” 

7 Możliwość obrotu monitora względem klawiatury.  

8 Możliwość pochylenia monitora.  

9 Ekran dotykowy 10,1” z przyciskami funkcyjnymi.  

10 Minimalny zakres częstotliwości głowic -     1,5 – 18 MHz. 

11 Maksymalna głębokość obrazowania  ≥ 30 cm 

12 
Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥ 
700 

13 
Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor 
doppler ≥ 200 

14 Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej. 
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15 
Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości 
(ZOOM) ≥ 16. 

16 
Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości 
(ZOOM) ≥ 16. 

17 
Ilość niezależnych, aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic 
obrazowych. - 4 

18 
Wbudowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami 
bez konieczności jego wyłączania (start krótszy niż 10 s).  

A. GŁOWICE 

1 

Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica do 
badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości 
obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 3,8 MHz.  

2 Głębokość obrazowania  ≥ 30 cm 

3 
Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie 
rzeczywistym.  

4 
Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 
2D.  

5 Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą, min. 3 częstotliwości.  

6 Kąt obrazowania min. 110 stopni.  

7 Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego, min. 3 częstotliwości.  

8 
Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, min. 3 pary częstotliwości 
harmonicznych.  

9 Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie.  

2 
Głowica konweksowa , elektroniczna  wieloczęstotliwościowa o zakresie 
częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min.  2,0 – 5,0 MHz   

2.1 Kąt pola obrazowania  min 55 stopni 

2.2 Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości  

2.3 Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości,  

3 
Głowica liniowa, elektroniczna  wieloczęstotliwościowa o zakresie 
częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min.  6,0 – 12,0 MHz   

3.1 Szerokość pola obrazowania  39 mm±5%,   

3.2 Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości  

3.3 Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości 

B. TRYBY OBRAZOWANIA 

28 2D. 

28.1 Podział ekranu na dwa obrazy. 

28.2 Podział ekranu na 4 obrazy.  

28.3 Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. 

28.4 
Możliwość regulacji wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D 
odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku. 

29 2D+M, M-mode. 

30 Kolor M-mode.  

31 Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D).  

31.1 Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie≥ 7,5 m/s 

31.2 Zakres regulacji korekcji kąta+/- 90o 

31.3 Regulacja wielkości bramki1 – 14 mm. 

31.4 Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 3 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku.  

31.5 
Automatyczna optymalizacja spektrum (ustawienie linii bazowej i skali prędkości) 
przy użyciu jednego przycisku.  

32 Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D).  

32.1 Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D.  

33 Kolor doppler.  

33.1 
Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej) 
≥ +/- 2,75 m/s. 

33.2 
Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z 
pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D). 

34 Power Doppler.  

35 Tkankowy doppler spektralny.  

36 Kolorowy doppler spektralny.  

37 
Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 
2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex). 

38 
Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym 
ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler.  

39 Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta.  

40 Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy.  

41 
Anatomiczny M-mode na obrazach „live” oraz obrazach zatrzymanych i z pamięci 
aparatu 

42 Anatomiczny kolorowy M-mode.  

43 Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D. ≥ 5000 obrazów 2D 

44 
Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym 
twardym dysku o pojemności min. 500 GB. 

45 
Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach USB PenDrive min. 3 
gniazda USB, formatach JPEG, AVI, MPEG (gniazdo USB z przodu aparatu). 

46 Możliwość eksportu archiwum badań na zewnętrzny twardy dysk min 1 TB.  

47 Videoprinter monochromatyczny.  

C. OPROGRAMOWANIE POMIAROWE 

49 Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia.  

50 

Pomiary w trybie dopplera spektralnego, spektralnego tkankowego 
- kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E’, E/E’ 
 (wymienić). 
- naczyniowe: PS. ED, PI, RI  (wymienić). 

51 

Pomiary kardiologiczne 
w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO  
(podać) 
w prezentacji M: wymiary lewej komory, TAPSE.  

52 
Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, 
PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych.  

53 Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, ERO  

54 Raport z badania naczyniowego i kardiologicznego.  

D. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU 

55 
Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego 
wyznaczania frakcji wyrzutowej.  

56 Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej.  
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57 „Ślepą” głowicę ołówkową dopplera CW o częstotliwości 2 MHz 

58 

Głowica przeprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości 
obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor 
doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola 
obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min.  0-180 
stopni.  

59 

Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle 
Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów 
VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) 

 
 
Dopuszczenie do przetargu ultrasonokardiografu opisanego w powyższy sposób , 
zagwarantuje Państwu możliwość zakupu aparatu spełniającego wymogi pracowni badań 
serca. 
 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
 
 

Elżbieta Czeszewska 

…………………………………… 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA  

w Koszalinie 
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