
Ogłoszenie nr 510531287-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.  

Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe:  

Wykonanie mapy do celów prawnych oraz projektów podziału działek realizowany  

w 2 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: 595939-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 mapy do celów prawnych oraz projektów podziału działek realizowany w 2 

zadaniach  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IZ-IV.GN.272.9.2020  

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:  
Zadanie nr 1. „Wykonanie mapy do celów prawnych dla nieruchomości położonej w obrębie 

Szczeglice, gm. Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 405”. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie mapy do celów prawnych obrazującej faktyczny przebieg drogi 

powiatowej nr 0844T (stary numer 42378) pn. „Szczeglice – Moszyny” obejmującej część 

działki położonej w obrębie Szczeglice, gmina Bogoria, oznaczonej numerem 405 oraz 

działki przyległe zajęte pod pas w/w drogi. 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 

standardami jakościowymi i przepisami prawa oraz stanowić wynik prac geodezyjnych  

i kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych, 

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 działek zajętych pod drogę powiatową położonych w 

Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 5927/9, 5928/9, 5928/1, 2141/4”. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy do celów prawnych obrazującej faktyczny 

przebieg drogi powiatowej ul. 11 Listopada obejmującej działki położoną w Staszowie, 

oznaczone numerami 5927/9, 5928/9, 5928/1, 2141/4. Mapa powinna dokumentować 

jednocześnie fakt zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną 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 standardami jakościowymi i przepisami prawa oraz 

stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych w operacie technicznym 

przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 29 

ust. 3a Prawo zamówień publicznych, 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 dla nieruchomości położonej w obrębie 

Szczeglice, gm. Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 405  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/11/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 6000.00  

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: NOWGEO Usługi Geodezyjne Damian Nowak  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ułanowice 47  

Kod pocztowy: 27-640  

Miejscowość: Klimontów  

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 7000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 7000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7000.00  

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:  

 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: Wykonanie mapy do celów prawnych działek zajętych pod drogę powiatową 

położonych w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 5927/9, 5928/9, 

5928/1, 2141/4  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/11/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 5500.00  

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: NOWGEO Usługi Geodezyjne Damian Nowak  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ułanowice 47  

Kod pocztowy: 27-640  

Miejscowość: Klimontów  

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 4000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4000.00  

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. 
 


