Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” w Cieszynie
ul. Hajduka 17, 43-400 CIESZYN

Numer sprawy: PRI/1316/2020

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
/SIWZ/
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert
Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa Serwera uwzgledniająca specyfikację urządzenia określoną
przez Zamawiającego.

ZATWIERDZAM

1.










Zamawiający:
Nazwa
Regon
NIP
Miejscowość
ulica, nr domu
telefon
fax
e-mail
strona internetowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” w Cieszynie
000484506
548-007-63-64
43-400 Cieszyn
Hajduka 17
33 8520218
33 8520077
ps@smcieszynianka.org.pl
www.smcieszynianka.org.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert w oparciu o Regulamin zasad
wyboru wykonawców na prace projektowe, roboty remontowe i inwestycyjne i usługi
oraz pracy Komisji Przetargowej do oceny ofert i wyboru wykonawców w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Cieszynianka”.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa Serwera do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie
uwzgledniająca poniższą specyfikację urządzenia określoną przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia – dostarczenie fabrycznie nowego serwera wg. poniższej
specyfikacji.
LP

Specyfikacja techniczna produktu

1

Procesor

2

Pamięć RAM

2 x Intel Xeon Silver 4208 (2.10GHz, 8 Rdzeni, 11MB Cache,
9.60GT/s 2UPI, 85W)
2x 32GB DDR4, ECC

3

Kontroler RAID

Sprzętowy
Obsługujący poziomy RAID: 0,1,5,6,10,50,60
Obsługujący następujące rodzaje dysków: SATA, SAS, SSD,
SED
Wielkość pamięć cache kontrolera: min. 2GB
Transfer: 12Gb/s

4

Dysk twardy

4x 960GB SSD SAS (Hot-Plug, 12Gb/s)

5

Napęd Optyczny

DVD±RW

6

Interfejsy

2 x RJ-45, GbE
1 x RJ-45 (Service LAN)
1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
Minimum 3 porty USB w tym jeden na panelu przednim
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7

Zasilacz

2 x redundantny zasilacz Hot-Plug o min. mocy 495W

8

Zainstalowany system
operacyjny
Licencje
dostępowe
CAL

Microsoft Windows Server 2019 Standard (16 CORE)

9

10

Gwarancja

11

Obudowa

12

Dołączone dodatkowe
wyposażenie

30 x Microsoft Windows Server 2019 CAL User
5 x Microsoft Windows Server 2019 Remote Desktop Services
CAL User
5 lat gwarancji z czasem reakcji do 4 godzin w miejscu
instalacji serwera świadczony przez producenta sprzętu
oraz zachowaniem dysków twardych przez cały okres
gwarancji
Tower lub Rack (w przypadku obudowy Rack należy
uwzględnić elementy do montażu w szafie serwerowej
łącznie z teleskopowymi szynami montażowymi)
Klawiatura, mysz, wentylatory do obudowy oraz komplet
okablowania wymagany do zainstalowania i podłączenia
serwera z infrastrukturą sieciową

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2020 r..
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
•
•

cenę ryczałtową netto całości zamówienia,
aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

8. Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie kryteriami:
•

cena: 100%

9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość zamówienia.
Uwaga! Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
10. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert:
•
•
•

oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze oraz
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz,
każda kartka oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami,
wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
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•
•

wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób
zapobiegający jej dekompletacji,
ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Cieszynie, ul. Hajduka 17,
pokój nr 205 (sekretariat) w zamkniętej kopercie oznakowanej „Konkurs ofert na
dostawę serwera”.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z SIWZ ponosi Oferent.
11. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni /pok. 205/ w terminie do dnia 15
lipca 2020 r. do godz. 13.00.
Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez otwierania.
Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:
Pan Mariusz Gawlas,
tel. 33 8513967, 508131006 pok. 101.
e-mail: pri@smcieszynianka.org.pl
Oferent może zwracać się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienia dotyczące
wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
sposobem przygotowania i złożenia oferty na adres: ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn.
Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 33 8520077 lub za pomocą poczty
elektronicznej: ps@smcieszynianka.org.pl
Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo swobodnego wyboru oferenta,
negocjowania z oferentami lub odstąpienia od dalszego postępowania bez podania
przyczyn.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty, w terminie do 2 tygodni od daty otwarcia ofert.
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