
SPECYFIKACJA ROZBIÓRKI I SPRZEDAŻY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 

 

 

Przedmiotem przetargu jest rozbiórka i sprzedaż infrastruktury kolejowej złożonej z szyn kolejowych       

i innych części metalowych torowiska wraz z jego uporządkowaniem zlokalizowanych na dwóch 

odcinkach: 

 

1. Nowy Dwór Gdański  Wierciny  dł. torowiska  11,705 km 

2. Nowy Dwór Gdański  Nowa Cerkiew  dł. torowiska  17,959 km 

Łączna długość demontowanego torowiska wynosi 29,664 km 

 

Realizacja przedsięwzięcia może być przeprowadzona w całości po jednorazowej wpłacie za oba ww. 

odcinki lub w sześciu etapach: 

1. Nowy Dwór Gdański (od działki nr 89  ul. Przemysłowa)  Kmiecin (za szkołą) – szczegóły – 

załącznik nr 1. 

2. Solnica (za peronem)  Rakowiska (teren peronu) – szczegóły – załącznik nr 2. 

3. Rakowiska (teren peronu)  Wierciny (granica Powiatu Nowodworskiego) – szczegóły – 

załącznik nr 3. 

4. Nowy Dwór Gdański (teren przy Lidlu)  Tuja (teren peronu) – szczegóły – załącznik nr 4. 

5. Tuja (teren peronu)  Jeziernik (skrzyżowanie z drogą powiatową 2342G) – szczegóły – 

załącznik nr 5. 

6. Jeziernik (skrzyżowanie z drogą powiatową 2342G)  Nowa Cerkiew (początek miejscowości) 

– szczegóły – załącznik nr 6. 

 

Warunkiem przystąpienia do rozbiórki jest uiszczenie 1/6 wartości przedstawionej oferty w terminie 7 dni 

od zawarcia umowy. Prawo do rozbiórki każdego kolejnego odcinka oferent uzyska po uregulowaniu 

należności wynikającej ze sprzedaży infrastruktury kolejowej z poprzedniego etapu. Ostateczny dzień 

zakończenia prac  31 maja 2014 r. 

 

Warunkiem złożenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000 zł w formie pieniężnej na konto 

Starostwa Powiatowego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 43 8306 0003 0000 4734 2000 0120 tak, 

aby wpłata była na koncie w dniu 6 marca 2014 r. Powyższa kwota wadium rozliczona zostanie z 

płatnością przy ostatnim etapie realizacji zadania. 

 

Kwota wadium będzie stanowić gwarancję należytego wykonania zadania. 

 



Szczegółowe warunki przeprowadzenia procesu rozbiórki i sprzedaży infrastruktury kolejowej określi 

odrębna umowa zawarta z oferentem, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym. 

 

 

Oferta powinna zawierać: 

 

1. Podanie danych oferenta wraz z wypisem z właściwego rejestru handlowego w przypadku 

zgłoszenia przez osobę prawną, bądź wpis do ewidencji gospodarczej w sytuacji osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą. 

2. Oświadczenie o posiadaniu środków majątkowych i osobowych niezbędnych do realizacji 

powyższego zadania. 

3. Oświadczenie o przyjęciu warunków płatniczych dotyczących rozliczeń za odcinki lub całości 

przed ich demontażem. 

4. Podanie proponowanych terminów realizacji rozbiórki poszczególnych etapów (jeśli dotyczy). 

5. Podanie ceny zakupu netto majątku będącego przedmiotem przetargu. 

 

Oferty należy składać do 7 marca 2014 r. do godziny 10.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


