
Ogłoszenie nr 510115029-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.  

Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe: „Wykonanie aktualizacji użytków rolnych 

zalesionych na podstawie przepisów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie 

gruntów innych niż rolne” na terenie Powiatu Staszowskiego”  

 

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: 541607-N-2020  

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 aktualizacji użytków rolnych zalesionych na podstawie przepisów objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Zalesianie 

gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” na terenie Powiatu 

Staszowskiego”  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IZ-IV.G.272.3.2020  

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:  
Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja użytków rolnych zalesionych w 2013, 2014 i 2015 

roku według oceny udatności w 2018 i 2019 roku w ramach działania Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów 

innych niż rolne”, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej  

do przeklasyfikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne oraz do aktualizacji 

danych ewidencji gruntów. Opracowanie dotyczy 60 działek położonych w 33 obrębach 



ewidencyjnych o łącznej powierzchni całkowitej 73,4755 ha (powierzchnia zalesienia 

43,6302 ha), w powiecie staszowskim, w gminach: Osiek, Rytwiany, Łubnice, Oleśnica, 

Bogoria, Staszów, Szydłów i Połaniec, wykazanych w załączniku numer 1 do opisu 

przedmiotu zamówienia i załączniku nr 2 do projektu umowy. Przedmiotowe grunty zostały 

zalesione przez osoby fizyczne wiosną i jesienią 2014 roku oraz wiosną 2013 i 2015 roku na 

podstawie przepisów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”. 

Na mocy § 13 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 

2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  

w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (t. j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 153 ze zm.) oraz na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 6 ze zm.). Przy realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawcy 

zostaną udostępnione do wykorzystania materiały z Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów 

Starostwa Powiatowego w Staszowie niezbędne do wykonania aktualizacji tj.: decyzje  

o przekwalifikowaniu gruntu rolnego na grunt leśny, protokoły oceny udatności uprawy leśnej 

oraz wykaz działek do aktualizacji i przeklasyfikowania. Przeklasyfikowanie zalesionych 

gruntów rolnych na grunty leśne i dokonanie ponownej klasyfikacji zmienionych użytków 

powinno nastąpić w ramach stosowanej procedury zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1246). Zakres prac związanych z aktualizacją użytków i ponowną 

klasyfikacją gruntów zalesionych obejmuje w szczególności wykonanie takich czynności jak: 

a) opracowanie harmonogramu przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie,  

b) analizę materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny oraz akt postępowania 

administracyjnego w sprawach przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych,  

c) wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych, d) przeprowadzenie 

czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym: - sporządzenie opisu fizjograficznego; - 

ustalenie zasięgu gruntów podlegających klasyfikacji; - badanie profili glebowych, w tym 

określenie uziarnienia w ich poszczególnych poziomach genetycznych oraz szczegółowe 

określenie na mapie ewidencyjnej miejsca przeprowadzania tych badań, - ustalenie typu 

siedliskowego lasu, jego drzewostanu, podszycia i runa na gruntach leśnych; - zaliczenie 

gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz 

klasy bonitacyjnej, - ustalenie zasięgu konturów typów gleb oraz klas bonitacyjnych, - 

opracowanie szkicu klasyfikacyjnego, - sporządzenie protokołów gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów, - sporządzenie dokumentacji klasyfikacyjnej, e) opracowanie projektu ustalenia 

klasyfikacji zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 

roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Projekt ustalenia klasyfikacji powinien 

zawierać wszelkie materiały umożliwiające wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów, tj.:  

1) mapę klasyfikacji, sporządzoną na kopii mapy ewidencyjnej, zawierającą: a) granice 

obszaru objętego klasyfikacją, b) ustalone granice zasięgów konturów typów gleb, c) ustalone 

granice zasięgów konturów klas bonitacyjnych, d) położenie odkrywek glebowych, e) dane 

opisowo-informacyjne: - oznaczenie jednostki ewidencyjnej i obrębu, - oznaczenie skali, - 

oznaczenia typów, rodzajów i gatunków gleb, rodzajów użytków gruntowych oraz klas 

bonitacyjnych, - numery konturów klas bonitacyjnych oraz odkrywek glebowych, 2) protokół 

klasyfikacji zawierający w szczególności: a) ogólną charakterystykę gruntów objętych 

klasyfikacją, w tym ukształtowanie terenu, jego wzniesienie nad poziom morza, ilość opadów 

atmosferycznych, stosunki wodne, istniejące budowle wodno-melioracyjne, dominujące 

rodzaje użytków gruntowych, typy gleb oraz dominujące klasy bonitacyjne, b) zestawienie 

opisów odkrywek glebowych charakteryzujących typy, rodzaje i gatunki gleb, rodzaje 

użytków gruntowych oraz klasy bonitacyjne, c) informację o mapie ewidencyjnej, d) podpisy 



klasyfikatora oraz właścicieli obecnych przy przeprowadzaniu czynności klasyfikacyjnych  

w terenie, e) datę jego sporządzenia, f) obliczenie powierzchni zmienionych użytków 

gruntowych i klas gleboznawczych, Obliczoną powierzchnię użytków i klas gleboznawczych 

wyrównać do powierzchni ewidencyjnej działki. g) sporządzenie wykazów zmian danych 

ewidencyjnych, Wykaz zmian gruntowych wykonać należy dla każdego obrębu oddzielnie  

w formie tabelarycznej zatytułowany „Aktualizacja lasów na terenie obrębu ......, gminy ….. ” 

zawierający: nazwisko i imię właściciela, adres zamieszkania; identyfikatory jednostki 

ewidencyjnej i obrębu; numer odpowiedniej jednostki rejestrowej; dotychczasowe dane 

ewidencyjne oraz dane ustalone w wyniku wykonanych prac tj. stan przed aktualizacją, stan 

po aktualizacji w użytkach i klasach, który będzie stanowił załącznik do decyzji o ustaleniu 

klasyfikacji do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów; imię, nazwisko, numer uprawnień 

zawodowych oraz podpis osoby, która sporządziła dokument, a także datę sporządzenia 

wykazu, h) opracowanie, skompletowanie i przekazanie do Starosty Staszowskiego 

dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji z urzędu o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów. Materiały skompletować w formie jednego operatu dla poszczególnych jednostek 

ewidencyjnych z podziałem na obręby. i) opracowanie dokumentów geodezyjnych w formie 

klasycznej i cyfrowej. Wykonawca przekaże roboczą bazę konturów i użytków w formie 

elektronicznej (format txt, dxf, EWMAPA). W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca 

sporządzi i przekaże Zamawiającemu opracowane projekty ustalenia klasyfikacji  

w przedmiocie przeklasyfikowania gruntu rolnego na las, w tym mapy klasyfikacji oraz 

wykazy zmian gruntowych. Wykonawca pracy przedłoży uwierzytelnione mapy klasyfikacji 

w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie stron postępowania + 2 szt. tj. po  

1 egzemplarzu do wydania decyzji administracyjnej oraz po 1 egzemplarzu do wprowadzenia 

zmian w ewidencji gruntów oraz wykazy zmian danych ewidencyjnych tj. po 1 egzemplarzu 

do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i po 1 egzemplarzu do akt sprawy. Dokumenty 

te są niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu klasyfikacji. Operat z aktualizacji musi 

zawierać wszelkie materiały umożliwiające wprowadzenie zmian na mapie ewidencji 

gruntów. Należy w oparciu o rastry map ewidencyjnych nanieść zmienione użytki i kontury 

klasyfikacyjne na odpowiednie warstwy tematyczne. Obliczoną powierzchnię użytków i klas 

gleboznawczych wyrównać do powierzchni ewidencyjnej działki. Opracowaniem objąć 

należy działki z wykazu według wykazanej powierzchni (w załączniku numer 1 do opisu 

przedmiotu zamówienia i załączniku nr 2 do projektu umowy). Wszelkie odstępstwa od 

wykazu należy uzgodnić z Zamawiającym oraz uzasadnić w sprawozdaniu. Stosownie do art. 

29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843) nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia. Wszystkie czynności klasyfikacyjne przeprowadza 

klasyfikator upoważniony przez Starostę. Jednostka wykonawstwa realizująca zamówienie, 

powinna posiadać osobę legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami z zakresu 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Geodezyjnego pomiaru granic użytków gruntowych i 

klas gruntów powinna dokonać osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie 

geodezji i kartografii w zakresie 2, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 

1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.).  

W przypadku posiadania wymaganych rodzajów uprawnień w zakresie geodezji i klasyfikacji, 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia tych funkcji przez jedną osobę. Wykonawca jest 

zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wejdzie 

wykonując zamówienie. Wykonawca – zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane 

osobowe zgodnie z Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik numer 

1 do projektu umowy, Rozporządzeniem 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) oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

Opis przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: • 71.35.43.00 - 7 Usługi badań katastralnych,  

• 71.35.40.00 - 4 Usługi sporządzania map, • 71.35.15.00 -8 Usługi badania gleby.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 71354300-7 

Dodatkowe kody CPV: 71354000-4, 71351500-8  

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  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 53250.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  5  

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: ELIASZ ERNEST GEO-REAL PRACOWNIA GEODEZYJNA  

Email wykonawcy: geodezja@spoko.pl  

Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 8  

Kod pocztowy: 26-300  

Miejscowość: Opoczno  

Kraj/woj.: łódzkie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

nie 

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 37500.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 37500.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54120.00  

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.  

  
 


