
Załącznik nr 1 do oferty  

Wymagania i parametry techniczne 
 
Wytwórca / Firma: ……………………………………………………………… 
 
Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… 
 
Urządzenie typ:     ………………………………………………………………………  
 
Rok  produkcji:     ……………………………………………………………… 
 

LP. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH 
PARAMETR 

WYMAGANY / 
PUNKTACJA 

OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH 

1.  
Rok produkcji 2017, urządzenie 
fabrycznie nowe,  nierekondycjonowane, 
niepowystawowe. 

TAK  

2.  
Generowane pole magnetyczne o pełnej 
wartości 1.5 T i wysokiej jednorodności, 
min. 16 kanałowy  

TAK  

3.  

Średnica tunelu (gantry) co najmniej 70 
cm oraz duże pole widzenia, co najmniej 
50 cm x 50 cm x 50 cm ( oś X x Y x Z) 
umożliwiające badanie osób z trzecim 
stopniem otyłości 

TAK  

4.  

System gradientowy o wysokich 
wartościach amplitudy co najmniej 40 
mT/m w każdej osi i slew rate co najmniej 
200 T/m/s 

TAK  

5. ] Tzw. cichy skan, redukcja hałasu TAK   

6.  

Odłączony stół z wbudowanymi 
elementami cewki PA 9 cewka 
zintegrowana ze stołem, bez 
konieczności  

TAK  

7.  

Możliwość wykonania każdego rodzaju 
badania w każdym z dwóch ułożeń 
pacjenta –dowolność ułożenia pacjenta 
niezależnie od rodzaju badanego obszaru 
anatomicznego  

TAK  

8.  

System wielokanałowych cewek, w tym: 
elastycznych o mniejszej wadze (cewka 
mała, średnia i duża), do badań głowy, 
szyi, kręgosłupa, jamy brzusznej, stawów, 
piersi, aorty i kończyn dolnych oraz 
całego ciała (cewki nakładane na 
pacjenta o pokryciu co najmniej 200 cm) 

TAK  

9.  

Aparat umożliwiający wydajną i 
skuteczną diagnostykę obejmującą m. in.: 
- badania neurologiczne(mózgowie, rdzeń 
kręgowy, dyfuzja wody-w tym dyfuzja w 
małym polu widzenia, perfuzja-
kontrastowa i bezkontrastowa, DTI, 
spektoskopia), 
- badanie stawów (kolano, bark, 

TAK  
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nadgarstek, staw kolanowy i in.), 
-cewki sztywne do stawów wielokanałowe 
HD(np. kolana, bark) 
- badanie jamy brzusznej i miednicy (m. 
in. wątroba, prostata, macica-badania 
dynamiczne pokontrastowe, obrazowanie 
dyfuzji wody/mapy ADC-w tym dyfuzja w 
małym polu widzenia), 
- badania whole body(T1 WI, STIR, whole 
body DWI), 
- badania naczyniowe z kontrastem, 
- badania piersi (morfologia, dynamika 
pokontrastowa, subtrakcja, WDI/ADC-w 
tym dyfuzja w małym polu widzenia), 
- badania mięśnia sercowego(budowa, 
kurczliwość, funkcjonalność, żywotność), 

10.  
Oprogramowanie pozwalające na ocenę 
onkologiczną 

TAK  

11.  
Pakiet specjalistycznego 
oprogramowania do zaawansowanej 
analizy wykonywanych badań. 

TAK  

 INNE   

12.  
UPS do potrzymania pracy stacji technika 
przez min 10 minut. 

TAK 
 

 

13.  
Aparat do znieczulania (badania w 
sedacji), kardiomonitor 

TAK  

14.  Integracja z systemami RIS-HIS TAK  

15.  Rozbudowa systemu PACS TAK  

16.  

Pulsoksymetr z czujnikami dla dzieci w 
tym noworodków i dorosłych 
przystosowany do monitorowania 
pacjentów podczas badań w rezonansie 
magnetycznym 

TAK  

17.  Dwukomorowa strzykawka automatyczna TAK  

18.  
Połączenie pomiędzy rekonstruktorem 
obrazu a gantry optyczne (światłowód)  

TAK  

19.  
Niemagnetyczny wózek do przewożenia 
pacjentów w pozycji siedzącej 

TAK  

20.  
Niemagnetyczny wózek do przewożenia 
pacjentów w pozycji leżącej  

TAK  

 
 
 
UWAGA: W kolumnie „Opis parametrów wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie 
jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
 
 

 




