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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w przetargu nieograniczonym

Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza
do złożenia oferty na dostawę serwera.

1. Przedmiot i warunki realizacji zamówienia:

1. Przedmiotem przetargu jest dostawa serwera do wirtualizacji o następującej konfiguracji i
wyposażeniu (nie dopuszcza się rozwiązań wariantowych):

Lp. Opis Ilość
1 Serwer RACK 2U 19”, wyposażony w:

- minimum dwanaście slotów na dyski twarde 2,5”- HDD Hot-Swap z extenderem i
kompletem ramek,

- zasilacze redundantne o mocach co najmniej 2x 700W,
- płytę główną obsługującą 1 procesor

- min. 16 slotów pamięci RAM,

- kartę sieciową 4x Ethernet minimum 1Gb/s umożliwiającą utworzenie czterech
osobnych podsieci,

- wbudowany sprzętowy kontroler SAS-3/SATA RAID 0,1,5,10 l2Gbit/s z
modułem flash I GB zabezpieczającym pamięć (Cacheyault) umożliwiający

utworzenie i obsługę jednocześnie dwóch odrębnych macierzy dyskowych SSD
(RAID 1 + Hot Spare)

- zdalną konsolę zarządzania serwerem umożliwiająca dostęp do serwera po sieci
LAN (niezależnie od stanu pracy serwera)

- napęd DyD-RW+I- czarny slim — SATA
Serwer musi pozwalać na zainstalowanie i płynną pracę jednocześnie sześciu

maszyn wirtualnych (Windows 2012R2 lub w późniejszym czasie Windows 2016

w wersji angielskiej) w środowisku hyper-y.

Serwer musi posiadać następujące certyfikaty: Windows 2012 Syt Std R2;
Windows 2016 Syr; hyper-y

2 Procesor Intel E5-2650 y4 (12 rdzeni, 2,2GHz,)

3 Pamięć DDR4 ECC 2400MHz Registered 4x1664GB RAM

4 DYSKI SSD min 200GB 2,5”; SATA 6G; 3600 TBW /10 DWPD MTBF 2 mln h 3

o parametrach nie gorszych niż: odczyt losowy>70 000 bPS, zapis losowy >30000
bps

5 DYSKI SSD SAS 12G I 10 DWPD o pojemności min 800GB MTBF 2 mln h 3

o parametrach nie gorszych niż: odczyt losowy>130 000 bPS, zapis losowy

>80000 IOPS

REGON: 170172210 KONTO: Bank Millennium Spółka Akcyjna 66116022020000 0000 6191 3067 NIP :578-OO-02-157



6 System operacyjny Windows serwer 2016 standard z możliwością downgrade do 3

2012R2 w wersji angielskiej. Licencja musi pozwalać na instalację systemu na

maszynie fizycznej oraz instalację uruchomienie jednocześnie sześciu wirtualnych

maszyn na systemie bazowym (Windows 2012R2 lub w późniejszym czasie

Windows 2016). Wirtualizacja musi być realizowana przy pomocy środowiska

hyper-y.

7 Licencja na dostęp RDS CAL na użytkownika. 2

2. Procesor, pamięć i dyski wymienione w wierszach od 2 do 5 zostaną zabudowane wewnątrz serwera i

stanowić będą jedno działające urządzenie.

3. Oferowany sprzęt musi być są fabrycznie nowy, musi być objęty gwarancją producenta na terenie

Polski i pochodzić z autoryzowanego na Polskę kanału dystrybucyjnego.

4. Serwer dostarczyć należy do siedziby Zamawiającego w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia

umowy.

5. Wymagana gwarancja — 5 lat od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru. Zamawiającemu

przysługiwać będzie prawo rozbudowy serwera bez utraty uprawnień gwarancyjnych.

6. W okresie gwarancji Serwis zobowiązany jest przyjmować zgłoszenia poprzez email lub telefon przez

7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę włącznie z dniami wolnymi od pracy. Reakcja serwisu na

zgłoszenie w ciągu następnego dnia roboczego (Next Buisness Day). Czas naprawy nie może

przekroczyć trzech dni roboczych od zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego. Wymagane jest, aby

wszystkie czynności serwisowe związane z naprawą serwera wykonywane były przez autoryzowany

na teren Polski serwis producenta lub samego producenta. Naprawa wykonywana będzie przez

Serwis w miejscu instalacji serwera w siedzibie Zamawiającego. Uszkodzone dyski twarde po

wymianie na nowe przez Serwis pozostają u Zamawiającego bez konieczności uiszczania

dodatkowych opłat.

7. Zapłata — po dostawie, potwierdzonej podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru,

w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

8. Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym wzorze

umowy. Wzór umowy nie podlega negocjacjom, złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne

z przyjęciem przez Oferenta postanowień umowy

2. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

2. Cena oferty winna wynikać z kalkulacji w formularzu oferty. Cena musi zawierać wszelkie koszty

konieczne do poniesienia przez Wykonawcę związane z należytym i kompleksowym wykonaniem

zamówienia (w tym również serwis, naprawy gwarancyjne u Zamawiającego) - Zamawiający nie

przewiduje żadnych dodatkowych płatności ponad ustaloną w ofercie cenę.

3. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

Oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez

takie osoby. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w oryginale tub kopii poświadczonej przez

notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie zgodności kopii

przez osoby upełnomocnione).

4. Złożone na dokumentach parafy należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub

czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

5. Załączniki składane w formie kopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem” na każdej

zadrukowanej stronie dokumentu. Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt 3.

6. W dołączonych do oferty kartach katalogowych/informacyjnych urządzeń zawierających kilka

wariantów/typów urządzenia należy jednoznacznie wskazać oferowane (np. poprzez podkreślenie,

zakreślenie).
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7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego

z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Oferenta i dodatkowo
oznakowanym: „serwer - oferta”.

3. Zawartość oferty, dokumenty wymagane:

7. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. stosowne pełnomocnictwo opisane w pkt 2.3, jeżeli ofertę podpisują osoby inne niż uprawnione,

ujawnione w KRS lub CEIDG

3. karty katalogowe lub informacyjne (dokumenty muszą wskazywać jednoznacznie oferowane

urządzenia).

4. Inne postanowienia:

7. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną,

z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest forma pisemna.

2. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,

b. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

c. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

U. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia

Oferenta (treść w formularzu oferty).

3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: sprawy merytoryczne — Tomasz

Gozdek tel. 552307135, sprawy formalne — Beata Adamkiewicz, tel. 552307432.

4. Oferty należy składać pocztą lub osobiście do godz. 10:00 w dniu 08.06.201 7 r. w Dziale Obsługi
Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 17.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

5. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty,
spełnienia przez przedmiot zamówienia wymagań Zamawiającego oraz spełnienia przez Oferenta

warunków udziału w postępowaniu, a także do uzupełnienia oferty i dokumentów.

6. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert

ważnych.

7. Jeżeli w przetargu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty

doliczy do przedstawionych w niej cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. O wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomieni zostaną wszyscy Oferenci, którzy złożą oferty.

Wybrany Oferent powiadomiony zostanie o terminie i sposobie zawarcia umowy. Jeżeli Oferent,

którego oferta zostanie wybrania uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę

na] korzystniejszą spośród pozostałych ofert.

9. Oferent składa jedną ofertę, ponosi koszty jej przygotowania i złożenia.

10. Oferenci pozostają związani ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

11. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

72. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki: ZATW I ERDZAM:

1. wzórumowy
„_.. DYREKTQ1 ZA4”ŹĄDU2. formularz oferty

mgr inż. AnKurkipmicz
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