
  

PLAN ZAMÓWIEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE na rok 2020 

 

Lp. 

Wydział 
realizujący 
nr z planu 
zamówień 

Przedmiot zamówienia: 
-robota budowlana-rodzaj, zakres 

i lokalizacja budowy 
-usługa, 
-dostawa 

Symbol ze Wspólnego 
Słownika Zamówień 

-kategoria usług, 
- grupa dostaw 

Planowany  tryb 
postępowania 

 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia netto 
(zł) 

Planowane lata 
realizacji/ 

Pożądany termin 
realizacji 

Planowany termin 
wszczęcia 

postępowania 
(miesiąc) 

Źródło 
finansowania 

Budżet / 
Inne 

Wstępne 
ogłoszenie 

informacyjne 
(data) 

jeżeli dot. 

Uwagi 

         
ROBOTY BUDOWLANE 

 

1.  

Wydział  
Inwestycji  

i Zamówień 
Publicznych 

 

„Budowa chodnika w ciągu 

drogi powiatowej nr 0836T 

Rytwiany – Łubnice i 

przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 0825T” 

realizowane w ramach 

projektu pn.: „Rewitalizacja 

szansą na poprawę 

atrakcyjności społeczno – 

gospodarczej 

miejscowości Łubnice” 

45.23.31.40-2 
Roboty drogowe 

Przetarg 

nieograniczony 
422 000,00 2020 Marzec 2020 

Budżet 

Powiatu/ 

Budżet 

Gminy 

Łubnice/ 

RPOWŚ na 

lata  

2014-2020 

  



Lp. 

Wydział 
realizujący 
nr z planu 
zamówień 

Przedmiot zamówienia: 
-robota budowlana-rodzaj, zakres 

i lokalizacja budowy 
-usługa, 
-dostawa 

Symbol ze Wspólnego 
Słownika Zamówień 

-kategoria usług, 
- grupa dostaw 

Planowany  tryb 
postępowania 

 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia netto 
(zł) 

Planowane lata 
realizacji/ 

Pożądany termin 
realizacji 

Planowany termin 
wszczęcia 

postępowania 
(miesiąc) 

Źródło 
finansowania 

Budżet / 
Inne 

Wstępne 
ogłoszenie 

informacyjne 
(data) 

jeżeli dot. 

Uwagi 

2.  

Wydział  
Inwestycji  

i Zamówień 
Publicznych 

 

 

Przebudowa wraz ze 
zmianą sposobu 

użytkowania budynku 
zlokalizowanego 

na działkach o nr. ewid.  

1623 i 5856/6 w Staszowie 

w celu poprawy jego 

efektywności 

energetycznej i nadania 

mu nowej funkcji 

społecznej, edukacyjnej                 

i kulturalnej –  I i II etap 

 
45.00.00.00-7 

Roboty budowlane 
45.11.13.00-1 

Roboty 
rozbiórkowe 

45.26.12.10-9 
Wykonywanie 

pokryć dachowych 
45.30.00.00-0 

Roboty 
instalacyjne                    

w budynkach 
45.44.30.00-4 

Roboty elewacyjne 
45.45.00.00-6 

Roboty budowlane 
wykończeniowe, 

pozostałe 
45.11.12.91-4 

Roboty w zakresie 

zagospodarowania 

terenu 

 

Przetarg 

nieograniczony 
5 200 000,00 2020-2021 

czerwiec 

2020 

Budżet 

Powiatu/ 

RPO WŚ na 

lata  

2014-2020 

 

wszczęcie 

postępowania 

uzależnione 

jest od 

pozyskania 

środków 

zewnętrznych 



Lp. 

Wydział 
realizujący 
nr z planu 
zamówień 

Przedmiot zamówienia: 
-robota budowlana-rodzaj, zakres 

i lokalizacja budowy 
-usługa, 
-dostawa 

Symbol ze Wspólnego 
Słownika Zamówień 

-kategoria usług, 
- grupa dostaw 

Planowany  tryb 
postępowania 

 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia netto 
(zł) 

Planowane lata 
realizacji/ 

Pożądany termin 
realizacji 

Planowany termin 
wszczęcia 

postępowania 
(miesiąc) 

Źródło 
finansowania 

Budżet / 
Inne 

Wstępne 
ogłoszenie 

informacyjne 
(data) 

jeżeli dot. 

Uwagi 

3.  

 
Wydział  

Inwestycji  
i Zamówień 
Publicznych 

 

Wykonanie prac 

remontowych w ramach 

projektu pn.: „Remont  

i wykonanie prac 

konserwatorskich na 

zabytkowych obiektach 

sakralnych w Powiecie 

Staszowskim” 

 
 

45.45.30.00-7 
Roboty remontowe  

i renowacyjne 
45.21.23.60-7 

Roboty budowlane 
w zakresie 
obiektów 

sakralnych 
45.21.23.61-4 

Roboty budowlane 
w zakresie 
kościołów 

45.31.10.00-0 
Roboty w zakresie 
okablowania oraz 

instalacji 
elektrycznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przetarg 

nieograniczony 
1 790 000,00 2020-2021 

wrzesień 
2020 

RPO WŚ na 

lata  

2014-

2020/wkład 

własny 

partnerów 

Projektu 

 

 

 

 

 

 

wszczęcie 
postępowania 
uzależnione 

jest od 
pozyskania 

środków 
zewnętrznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

USŁUGI 

1. 

Wydział 
Organizacji  
i Nadzoru 

Usługa grupowego 
ubezpieczenia na Zycie 

pracowników oraz 
członków rodzin 

pracowników 
zatrudnionych w 

jednostkach 
organizacyjnych Powiatu 

Staszowskiego 

66.51.10.00-5 
Usługi ubezpieczeń na 

życie 

Przetarg 
nieograniczony 

1.100.000,00 
3 lata  

od 1.05.2020 
do 30.04.2023 

Luty 2020 

Z
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k
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Postępowanie 

prowadzone 

przez brokera 



Lp. 

Wydział 
realizujący 
nr z planu 
zamówień 

Przedmiot zamówienia: 
-robota budowlana-rodzaj, zakres 

i lokalizacja budowy 
-usługa, 
-dostawa 

Symbol ze Wspólnego 
Słownika Zamówień 

-kategoria usług, 
- grupa dostaw 

Planowany  tryb 
postępowania 

 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia netto 
(zł) 

Planowane lata 
realizacji/ 

Pożądany termin 
realizacji 

Planowany termin 
wszczęcia 

postępowania 
(miesiąc) 

Źródło 
finansowania 

Budżet / 
Inne 

Wstępne 
ogłoszenie 

informacyjne 
(data) 

jeżeli dot. 

Uwagi 

2. 

Wydział  
Inwestycji  

i Zamówień 
Publicznych 

 

 
Nadzór inwestorski 
nad zadaniem pn.: 

„Przebudowa wraz ze 
zmianą sposobu 

użytkowania budynku 
zlokalizowanego na 

działkach o nr. ewid. 1623  
i 5856/6 w Staszowie  
w celu poprawy jego 

efektywności 
energetycznej  

i nadania mu nowej funkcji 
społecznej, edukacyjnej  
i kulturalnej – I i II etap” 

 

 
71.52.00.00-9 
Usługi nadzoru 
budowlanego 

 

Przetarg 
nieograniczony 

104 000,00 2020-2021 
czerwiec 

2020 

Budżet 

Powiatu/ 

RPO WŚ na 

lata  

2014-2020 

 

wszczęcie 

postępowania 

uzależnione 

jest od 

pozyskania 

środków 

zewnętrznych 

3. 

 
Wydział 

Finansowy 

 
Obsługa bankowa budżetu 

powiatu 

66.10.00.00-1 
Usługi bankowe  
i inwestycyjne 

Przetarg 
nieograniczony 

592 460,00 
od 1 sierpnia 
2020 do 31 
lipca 2020r. 

czerwiec 
2020r. 

Budżet 

Powiatu 
  

4. 

Wydział  
Gospodarki 

Nieruchomoś 
- ciami 

 

 
Wykonanie opracowań 

geodezyjnych: map                       
z projektem podziału 

nieruchomości, 
dokumentacji do regulacji 

stanów prawnych 
nieruchomości, rejestrów 

synchronizacyjnych, 
wykazów zmian 
gruntowych oraz 

wskazania nieruchomości 
 

70.00.00.00-1 
Usługi w zakresie 

nieruchomości 
 
 

Przetarg 
nieograniczony 

36 749,00 
 

2020 
styczeń/  

grudzień 2020 

Budżet 

Powiatu 
 

Zamówienia 

realizowane 

przez Wydział 

Geodezji 

i Ewidencji 

Gruntów oraz 

Wydział 

Gospodarki 

Nieruchomoś -

ciami  

(36 749,00 + 

40 000,00 + 

102 000,00 + 

60 000,00 = 

238 749,00 zł) 



Lp. 

Wydział 
realizujący 
nr z planu 
zamówień 

Przedmiot zamówienia: 
-robota budowlana-rodzaj, zakres 

i lokalizacja budowy 
-usługa, 
-dostawa 

Symbol ze Wspólnego 
Słownika Zamówień 

-kategoria usług, 
- grupa dostaw 

Planowany  tryb 
postępowania 

 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia netto 
(zł) 

Planowane lata 
realizacji/ 

Pożądany termin 
realizacji 

Planowany termin 
wszczęcia 

postępowania 
(miesiąc) 

Źródło 
finansowania 

Budżet / 
Inne 

Wstępne 
ogłoszenie 

informacyjne 
(data) 

jeżeli dot. 

Uwagi 

5. 

Wydział  
Geodezji                 

i Ewidencji 
Gruntów 

 

 
Zlecenie jednostkowych 
opracowań na potrzeby 

bieżącej aktualizacji 
ewidencji gruntów                          

i budynków w związku                    
z wpływającymi wnioskami 

 

 
70.00.00.00-1 

Usługi w zakresie 
nieruchomości 

Przetarg 
nieograniczony 

40 000,00 
  

2020 
luty/grudzień 

2020 

dotacja 

celowa/ 

budżet 

Powiatu 

 

Zamówienia 

realizowane 

przez Wydział 

Geodezji 

i Ewidencji 

Gruntów oraz 

Wydział 

Gospodarki 

Nieruchomoś - 

ciami 

Kwota ogółem: 

238 749,00 zł  

6. 

Wydział  
Geodezji                 

i Ewidencji 
Gruntów 

 

Modernizacja operatu 
ewidencji gruntów                       

i budynków 

72.31.40.00-9 
Usługi 

gromadzenia oraz 
scalania danych 
71.35.43.00-7 
Usługi badań 
katastralnych 
72.31.21.00-6 

Usługi 
przygotowywania 

danych 

Przetarg 
nieograniczony 

102 000,00 2020 
luty/grudzień 

2020 

dotacja 

celowa/ 

budżet 

Powiatu 

 

Zamówienia 

realizowane 

przez Wydział 

Geodezji 

i Ewidencji 

Gruntów oraz 

Wydział 

Gospodarki 

Nieruchomoś - 

ciami 

Kwota ogółem: 

238 749,00 zł 

7. 

Wydział  
Geodezji                 

i Ewidencji 
Gruntów 

 

 
Wykonanie aktualizacji 

użytków rolnych 
zalesionych według oceny 

udatności w ramach 
działania 221 PROW oraz 

223 PROW 
 

71.35.43.00-7  
Usługi badań 
katastralnych 

Przetarg 
nieograniczony 

60 000,00 2020 
luty/ grudzień 

2020 

dotacja 

celowa/ 

budżet 

Powiatu 

 

Zamówienia 

realizowane 

przez Wydział 

Geodezji 

i Ewidencji 

Gruntów oraz 

Wydział 

Gospodarki 

Nieruchomoś - 

ciami 

Kwota ogółem: 

238 749,00 zł 



Lp. 

Wydział 
realizujący 
nr z planu 
zamówień 

Przedmiot zamówienia: 
-robota budowlana-rodzaj, zakres 

i lokalizacja budowy 
-usługa, 
-dostawa 

Symbol ze Wspólnego 
Słownika Zamówień 

-kategoria usług, 
- grupa dostaw 

Planowany  tryb 
postępowania 

 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia netto 
(zł) 

Planowane lata 
realizacji/ 

Pożądany termin 
realizacji 

Planowany termin 
wszczęcia 

postępowania 
(miesiąc) 

Źródło 
finansowania 

Budżet / 
Inne 

Wstępne 
ogłoszenie 

informacyjne 
(data) 

jeżeli dot. 

Uwagi 

8. 

Wydział  
Inwestycji  

i Zamówień 
Publicznych 

 

 
Wykonanie prac 
konserwatorskich                         

w ramach Projektu pn.: 
„Remont  

i wykonanie prac 
konserwatorskich na 

zabytkowych obiektach 
sakralnych w Powiecie 

Staszowskim” 
 

45.45.41.00-5 
Odnawianie 

 

Przetarg 
nieograniczony 

2 650 000,00 2020-2021 
październik 

2020 

RPO WŚ na 

lata  

2014-2020/ 

wkład 

własny 

partnerów 

Projektu 

 

wszczęcie 

postępowania 

uzależnione 

jest od 

pozyskania 

środków 

zewnętrznych 

9. 

Wydział  
Inwestycji  

i Zamówień 
Publicznych 

 

 
Nadzór inwestorski nad 
pracami remontowymi  
w ramach Projektu pn.: 

„Remont i wykonanie prac 
konserwatorskich na 

zabytkowych obiektach 
sakralnych w Powiecie 

Staszowskim” 
 

71.52.00.00-9 
Usługi nadzoru 
budowlanego 

 

Przetarg 
nieograniczony 

26 500,00 2020-2021 
październik 

2020 

RPO WŚ  

na lata 

2014-2020/ 

wkład 

własny 

partnerów 

Projektu 

 

wszczęcie 

postępowania 

uzależnione 

jest od 

pozyskania 

środków 

zewnętrznych 

10. 

Wydział  
Inwestycji  

i Zamówień 
Publicznych 

 

 
Nadzór konserwatorski 

nad pracami 
konserwatorskimi 

w ramach Projektu pn.: 
„Remont i wykonanie prac 

konserwatorskich na 
zabytkowych obiektach 
sakralnych w Powiecie 

Staszowskim” 
 

79.42.11.00-2 
Usługi nadzoru 

nad projektem inne 
niż w zakresie 

robót budowlanych  

Przetarg 
nieograniczony 

39 500,00 2020-2021 
październik 

2020 

RPO WŚ na 

lata  

2014-2020/ 

wkład 

własny 

partnerów 

Projektu 

 

wszczęcie 

postępowania 

uzależnione 

jest od 

pozyskania 

środków 

zewnętrznych 



Lp. 

Wydział 
realizujący 
nr z planu 
zamówień 

Przedmiot zamówienia: 
-robota budowlana-rodzaj, zakres 

i lokalizacja budowy 
-usługa, 
-dostawa 

Symbol ze Wspólnego 
Słownika Zamówień 

-kategoria usług, 
- grupa dostaw 

Planowany  tryb 
postępowania 

 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia netto 
(zł) 

Planowane lata 
realizacji/ 

Pożądany termin 
realizacji 

Planowany termin 
wszczęcia 

postępowania 
(miesiąc) 

Źródło 
finansowania 

Budżet / 
Inne 

Wstępne 
ogłoszenie 

informacyjne 
(data) 

jeżeli dot. 

Uwagi 

11. 

Wydział  
Inwestycji  

i Zamówień 
Publicznych 

 

Opracowanie 
dokumentacji projektowej 

odbudowy flory  
i fauny rzeki Czarnej 
Staszowskiej oraz 

poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego 
poprzez budowę oraz 
odbudowę urządzeń 

wodnych z 
uwzględnieniem walorów 

przyrodniczo-
turystycznych na odcinku 

od zapory Chańcza do 
ujścia rzeki Czarnej 

Staszowskiej do Wisły 

71.32.00.00-7 
Usługi inżynieryjne 

w zakresie 
projektowania 

 

Przetarg 
nieograniczony 

229 000,00 2020-2021 listopad 2020 
Budżet 

Powiatu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. 

Wydział 
realizujący 
nr z planu 
zamówień 

Przedmiot zamówienia: 
-robota budowlana-rodzaj, zakres 

i lokalizacja budowy 
-usługa, 
-dostawa 

Symbol ze Wspólnego 
Słownika Zamówień 

-kategoria usług, 
- grupa dostaw 

Planowany  tryb 
postępowania 

 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia netto 
(zł) 

Planowane lata 
realizacji/ 

Pożądany termin 
realizacji 

Planowany termin 
wszczęcia 

postępowania 
(miesiąc) 

Źródło 
finansowania 

Budżet / 
Inne 

Wstępne 
ogłoszenie 

informacyjne 
(data) 

jeżeli dot. 

Uwagi 

 

DOSTAWY 

 

1 
Wydział 

Komunikacji 
i Transportu 

Zakup druków z PWPW 

22.00.00.00-0 
Druki i produkty 

podobne 
22.90.00.00-9 
Różne druki 

Art. 4. 5c ustawy 
Pzp 

 i Rozporządzenia 
Rady Ministrów 

dotyczącego 
Druków  

o strategicznym 
znaczeniu dla 

państwa  

850 000,00 
od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

grudzień 2020 
Budżet 

Powiatu 
  

                                                                                                                                            
 
 

 
 

 

 

    ZATWIERDZAM 
                                                                                                                                                              Starosta Józef Żółciak 


