
Ogłoszenie nr 500071510-N-2018 z dnia 04-04-2018 r.  

Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe: Wykonanie dokumentacji geodezyjnej 

realizowanej w 5 zadaniach 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 518551-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 

83040924100000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  7, 28-200   Staszów, woj. świętokrzyskie, 

państwo Polska, tel. 158 642 765, e-mail drogosza@staszowski.eu, faks 158 642 211.  

Adres strony internetowej (url): www.staszowski.eu  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 5 zadaniach  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IZ-IV.GN.272.2.2018  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Zadanie nr 1 - Wykonanie mapy do celów prawnych obrazującej faktyczny przebieg drogi 

powiatowej Nr 0821T „ Przychody-Rybitwy” – obejmującej działki położone na terenie 

gminy Połaniec w obrębie Rybitwy - działka oznaczona nr 567 o pow. 1,19 ha oraz w obrębie 

Ruszcza - działka oznaczona nr 88 o pow. 0,45 ha; Mapa powinna dokumentować 

jednocześnie fakt zajęcia nieruchomości pod drogę w dniu 31.12.1998 r. z adnotacją, że 

granice pasa drogowego wykazane na mapie są zgodne z faktycznym zajęciem gruntu pod 

drogę w dniu 31.12.1998 r. – należy powołać art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 

872 ze zm.) jako podstawę prawną do dokonania podziału bez konieczności wydawania 

decyzji zatwierdzającej podział. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych 



zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. Nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez wykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji zamówienia. CPV:70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości 

Zadanie nr 2 - Wykonanie mapy do celów prawnych obrazującej faktyczny przebieg drogi 

powiatowej Nr 0841T „Rudniki – Zrębin” – obejmującej działki położone w obrębie 

Kamieniec gm. Połaniec, oznaczone nr 266 pow. 0,74 ha i 418 o pow. 0,3000 ha; Mapa 

powinna dokumentować jednocześnie fakt zajęcia nieruchomości pod drogę w dniu 

31.12.1998 r. z adnotacją, że granice pasa drogowego wykazane na mapie są zgodne z 

faktycznym zajęciem gruntu pod drogę w dniu 31.12.1998 r. – należy powołać art. 73 ustawy 

z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) jako podstawę prawną do dokonania podziału bez 

konieczności wydawania decyzji zatwierdzającej podział. Dokumentacja powinna być 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stanowić wynik prac geodezyjnych i 

kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia 

przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. CPV:70.00.00.00-1 Usługi w 

zakresie nieruchomości Zadanie nr 3 – Wykonanie dokumentacji ustalającej faktyczny 

przebieg drogi powiatowej Nr 0787T „ Pokrzywianka-Olbierzowice-Witowice-Łukawica” 

obejmującej działkę położoną w Pełczycach gm. Bogoria, oznaczona nr 13 o pow. 0,40 ha. 

Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych w operacie technicznym 

przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nie ma żadnych 

czynności, które wymagają zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

CPV:70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości Zadanie nr 4 – Wykonanie mapy do 

celów prawnych obrazującej faktyczny przebieg drogi powiatowej Nr 0830T pn. „Niemścice-

Ponik”, położonej na terenie obrębu Ponik gm. Staszów, oznaczonej nr 89/1 z działką 

oznaczoną nr 77/1, stanowiącą własność osób fizycznych. Mapa powinna dokumentować 

jednocześnie fakt zajęcia nieruchomości pod drogę w dniu 31.12.1998r. z adnotacją, że 

granice pasa drogowego wykazane na mapie są zgodne z faktycznym zajęciem gruntu pod 

drogę w dniu 31.12.1998 r. – należy powołać art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 

872 ze zm.) jako podstawę prawną do dokonania podziału bez konieczności wydawania 

decyzji zatwierdzającej podział. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych 

zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. Nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez wykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji zamówienia. CPV:70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości 

Zadanie nr 5 - Wykonanie projektu podziału działki położonej w Szydłowie, oznaczonej nr 

457 o powierzchni 0,0200 ha i wydzielenie działki w związku z planowaną przebudową drogi 

powiatowej nr 0037T „Szydłów – Pieczonogi”, oznaczonej nr 591/2 zgodnie ze wstępnym 

projektem podziału, pozytywnie zaopiniowanym postanowieniem Wójta Gminy Szydłów z 

dnia 14 grudnia 2017 roku znak: IGP.IV.6831.19.2017. Dokumentacja powinna być 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stanowić wynik prac geodezyjnych i 

kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia 

przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 



zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. CPV:70.00.00.00-1 Usługi w 

zakresie nieruchomości  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
tak  

II.5) Główny Kod CPV: 70000000-1 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: Wykonanie mapy do celów prawnych obrazującej faktyczny przebieg drogi 

powiatowej Nr 0821T „ Przychody-Rybitwy” – obejmującej działki położone na terenie 

gminy Połaniec w obrębie Rybitwy - działka oznaczona nr 567 o pow. 1,19 ha oraz w obrębie 

Ruszcza - działka oznaczona nr 88 o pow. 0,45 ha  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 27100.27  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: FASTMAP Geodezja i Kartografia Łukasz Ćwiek  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Targowa 6  

Kod pocztowy: 28-225  

Miejscowość: Szydłów  

Kraj/woj.: świętokrzyskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  



nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22000  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 22000  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56800  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: Wykonanie mapy do celów prawnych obrazującej faktyczny przebieg drogi 

powiatowej Nr 0841T „Rudniki – Zrębin” – obejmującej działki położone w obrębie 

Kamieniec gm. Połaniec, oznaczone nr 266 pow. 0,74 ha i 418 o pow. 0,3000 ha  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 24390.25  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Best – Geo Geodezja i Kartografia Andrzej Kasiński  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Pełczyce 28  

Kod pocztowy: 28-210  

Miejscowość: Bogoria  

Kraj/woj.: świętokrzyskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 



Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18800  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 18800  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38800  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 3     

NAZWA: Wykonanie dokumentacji ustalającej faktyczny przebieg drogi powiatowej Nr 

0787T „ Pokrzywianka-Olbierzowice-Witowice-Łukawica” obejmującej działkę położoną w 

Pełczycach gm. Bogoria, oznaczona nr 13 o pow. 0,40 ha  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 18428.18  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: PRACOWNIA GEODEZYJNA  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Piłsudskiego 6  

Kod pocztowy: 28-200  

Miejscowość: Staszów  

Kraj/woj.: świętokrzyskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  



nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17000  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 17000  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34800  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 4     

NAZWA: Wykonanie mapy do celów prawnych obrazującej faktyczny przebieg drogi 

powiatowej Nr 0830T pn. „Niemścice-Ponik”, położonej na terenie obrębu Ponik gm. 

Staszów, oznaczonej nr 89/1 z działką oznaczoną nr 77/1, stanowiącą własność osób 

fizycznych.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 2059.62  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: PRACOWNIA GEODEZYJNA  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Piłsudskiego 6  

Kod pocztowy: 28-200  

Miejscowość: Staszów  

Kraj/woj.: świętokrzyskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  



tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1450  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1450  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1450  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 5     

NAZWA: Wykonanie projektu podziału działki położonej w Szydłowie, oznaczonej nr 457 o 

powierzchni 0,0200 ha i wydzielenie działki w związku z planowaną przebudową drogi 

powiatowej nr 0037T „Szydłów – Pieczonogi”, oznaczonej nr 591/2 zgodnie ze wstępnym 

projektem podziału, pozytywnie zaopiniowanym postanowieniem Wójta Gminy Szydłów z 

dnia 14 grudnia 2017 roku znak: IGP.IV.6831.19.2017  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 1707.32  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: PRACOWNIA GEODEZYJNA  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Piłsudskiego 6  

Kod pocztowy: 28-200  

Miejscowość: Staszów  



Kraj/woj.: świętokrzyskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1450  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1450  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2400  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

  
 


