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Opis Przedmiotu Zamówienia


Nazwa zadania: 

Dostawa serwera 

Kod CPV:
Nazwa: Serwery; kod: 48820000-2

Dane zamawiającego: 	Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP: 642-001-07-58.
Osoba do kontaktu: Przemysław Szulc
Wydział Informatyki, Tel. (32) 43 92 388
e-mail: informatyka@um.rybnik.pl

Termin realizacji zamówienia: 28 dni od daty zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia: 

Serwer Dell PowerEdge R340 - 1 szt.
Parametry minimalne:
Lp.
Parametr
Charakterystyka (wymagania minimalne)
1
Obudowa
RACK,
1U
4 wnęki na dyski twarde hot-plug 
2
Płyta główna
PCIe Riser, 1x FH x8 PCIe Gen3 slot, 1x LP x4 PCIe Gen3 slot
3
Procesor
Serwerowy procesor Intel Xeon wyposażony w 6 rdzeni taktowanych częstotliwością 3 GHz, 12 MB Cache osiągający wynik co najmniej 13500 pkt. w teście PassMark CPU Mark dostępnego na stronie internetowej https://www.cpubenchmark.net 
4
Pamięć RAM
1x 8GB (2666MT/s DDR4 ECC UDIMM)
5
Kontroler RAID
PERC H330+ kontroler RAID, 12 Gbps SAS, obsługa RAID 1
6
Dyski twarde
2x 300GB SAS 12Gb/s 15 tys. obr./min, wymieniany bez wyłączania systemu
7
Zintegrowane karty sieciowe
2 x RJ45 1GbE
8
Zdalne zarządzanie
iDRAC9 Enterprise z dedykowanym portem zarządzającym RJ-45
9
Kryptografia
Trusted Platform Module 2.0
10
Zasilanie
Dwa nadmiarowe zasilacze z możliwością wymiany bez wyłączania systemu 350W
11
Szyny montażowe
szyny wsuwane z wysięgnikiem do mocowania kabli
12
Oprogramowanie zarządzające
Dell OpenManage
13
Gwarancja
3 lata gwarancji ProSupport Next Business Day Onsite Service z zachowaniem dysków twardych u klienta w przypadku ich awarii.
14
Inne
Serwer ma być sprzętowo skonfigurowany, gotowy do działania, komplet kabli, panel przedni LCD, zaślepki itp.

Wymagania techniczne:
Ze względu na jednolitą platformę sprzętową serwerów Dell oraz jednolite oprogramowanie do zarządzania tymi serwerami (Dell OpenManage), Zamawiający wymaga dostarczenia serwera firmy Dell wg powyższej konfiguracji lub innego zgodnego z systemem zarządzania Dell OpenManage w pełnym zakresie funkcjonalności.

Wykonawca zobowiązuje się do:
	dostawy sprzętu fabrycznie nowego,

dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym, na własny koszt,
- zapewnienia wykonywania działań gwarancyjnych i serwisowych w ramach wynagrodzenia łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części i usług itp. w siedzibie Zamawiającego a w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, podstawienia urządzenia zastępczego o takich samych parametrach co urządzenie naprawiane. W przypadku transportu urządzeń, Wykonawca zapewni opakowanie – Zamawiający nie przechowuje kartonów po sprzęcie.
- zamontowania i uruchomienia przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego (Wykonawca przekazuje Zamawiającemu urządzenie gotowe do pracy),
- dostarczenia sprzętu z 3 letnią gwarancją. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania Zamawiającemu całego przedmiotu zamówienia,
	zapewnienia czasu reakcji serwisu producenta w następnym dniu roboczym od zgłoszenia,
	zapewnienia realizacji naprawy, usunięcia wad w terminie do 14 dni,
	zapewnienia bezpłatnej telefonicznej linii serwisowej (w j. polskim),
	 pozostawienia u Zamawiającego dysków twardych wymienionych w ramach gwarancji,
	 zapewnienia możliwości samodzielnej rozbudowy - brak plomby gwarancyjnej.


Formularz ofertowy

Oferowany serwer
Lp.
Nazwa
Producent i dokładny model oferowanego sprzętu
A
B
C
1
Producent i model

2
Procesor

3
Pamięci RAM

4
Dyski twarde

5
Zdalne zarządzanie

6
Gwarancja



V. Termin składania ofert: 21 czerwca 2019 r.

VI. Składanie ofert.
Oferta ma zostać złożona w formie elektronicznej (zeskanowany dokument), podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę, na adres informatyka@um.rybnik.pl lub w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta, zaadresowana na Wydział Informatyki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

VII. Informacje o formalnościach: 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
	Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny.

Kryteria oceny ofert: 100% cena
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy 
ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200);
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta jest Pani Iwona Kowalska-Nawrocka, kontakt: e-mail: iod@um.rybnik.pl" iod@um.rybnik.pl, tel.: 32 43 92 203*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;
	Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
	Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
	Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;
	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	posiada Pani/Pan:
	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy;
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Załączniki:
- Załącznik nr 1 - wzór umowy 

 


