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Dnia 26.01.2012 SAFEGE Oddział w Polsce podpisała 
kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. w 
Warszawie – Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w 
Gdańsku - na nadzór nad realizacją zadania pn. 
„Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – 
Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno – linia 
kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia 
kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie 
modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem – 
etap I” w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013.  
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadzoru nad 
realizacją wyżej wymienionego zadania. Usługa obejmuje 
nadzór, administrowanie i koordynację w imieniu 
Zamawiającego realizacji Kontraktu i polega w 

szczególności na: 
• Pełnieniu funkcji Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC oraz Warunkami Szczególnymi 
Umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 
• Wykonywaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami. 
• Koordynacji realizacji umowy zawartej na wykonanie prac modernizacyjnych w systemie ,, projektuj – 
buduj linii 
kolejowych nr 219 i 35, w okresie projektowania, budowy i w częściowym Okresie Zgłaszania Wad  wraz z 
rozliczeniem końcowym przedmiotowej inwestycji. 
• Współpracy z Dyrektorem Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji i Kierownikiem Kontraktu w ramach 
realizacji 
Projektu. 
 
Projekt kolejowego połączenia modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem będzie realizowany w 
dwóch etapach: 

1. Etap I – modernizacja linii kolejowych od stacji Olsztyn do stacji Szymany 
2. Etap II – budowa nowego odcinka linii odchodzącego od linii nr 35 przed stacją Szymany do 

terminala Portu lotniczego mazury wraz z urządzeniami sterowania ruchem dla tego odcinka oraz 
peronu z wiatą przystankową przy terminalu lotniczym. Etap ten będzie przygotowany po 
dokładnym ustaleniu lokalizacji terminala. Przewidywany termin realizacji to lata 2012-2013. 

 
Planowana realizacja i modernizacja dotyczy następujących odcinków linii kolejowych: 

 219 Olsztyn Główny – Ełk na odcinku Olsztyn – Szczytno od km 1,010 do km 45,390 
(długośc całkowita ok. 44,38 km) 

 36 Ostrołęka – Szczytno na odcinku Szymany – Szczytno od km 82,033 do km 92,896 
(długość całkowita ok. 10,86 km). 

DANE O PROJEKCIE 

Nazwa Projektu  „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek 

Olsztyn – Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia 

kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z 
Olsztynem – etap I” 

Zamawiający  PKP PLK SA w Warszawie oraz Oddział w Gdańsku  
Udział SAFEGE  100%  

Wartość kontraktu 2 589 000,00 PLN 

Data rozpoczęcia 26.01.2012 
Okres realizacji  20 miesięcy + okres gwarancyjny do 31.05.2015 

Koordynator Projektu Michał Palczewski   


