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Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku 

Tarnów - Muszyna
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Projekt Roku - formatka

Business Unit

Obszar Kolejowy

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót

budowlanych na odcinku Grybów - Kamionka Wielka,

realizowanego w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr

96 na odcinku Tarnów - Muszyna

Klient

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Czy powtarzalny

Start projektu

05.05.2017

Zakończenie projektu

03.04.2019

Tak

Nie

x

Ogólne

Inżynieryjne

Project Development

x

Kluczowe osoby na projekcie

PM - Mirosław Matras

KB- Marek Niziołek

KP -Irena Pazdyka
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Projekt Roku - formatka, cd.

Jak Skanska została wybrana

Pierwsze miejsce w przetargu publicznym

Uzasadnienie nominacji projektu

Projekt wygrany na początku roku 2017 przed 

boomem na rynku. Największy intensyfikacja 

robot w roku 2018 gdy nastąpił niespotykany 

wzrost cen, braki materiałowe na rynku kolejnym, 

problemy z logistyką (zamykanie na czas 

remontów innych linii kolejowych). Podpisane 

aneksy na roboty dodatkowe pozwoliły na 

zwiększenie marzy nominalnej z 4,68 mln zł na 

7,33 mln zł;

Dzięki ciężkiej pracy i umiejętnościami 

zarządzania  w sytuacji kryzysowej projekt 

zakończony w terminie i doskonałym wynikiem 

finansowym . 

Osoba do kontaktu

Mirosław Matras

Realizacja wartości Skanska na projekcie

BHP – brak poważnych wypadków, 

Etyka – brak naruszeń i zgłoszeń do Komitetu 

Etyki,

Satysfakcja klienta – projekt zakończony w 

terminie bez roszczeń obopólnych, wyrobienie 

sobie dobrej marki. Podpisane aneksy na roboty 

dodatkowe pozwoliły na zwiększenie marzy 

nominalnej z 4,68 mln zł na 7,33 mln zł;

Be better together - Powstał zgrany zespół który z 

powodzeniem realizuje obecnie projekt LK62 

gdzie również wyniki są bardzo dobre.

Opisz przykłady z obszaru zrównoważonego rozwoju, jakie miały miejsce na 

projekcie. W jaki sposób się ze sobą łączyły i wzmacniały? 

- Poprawa marży przy zachowaniu wartości Skanska,

- Prac w duchu One Sknaksa – otwarty zespół na pomoc innym.

- Praca zgodnie z harmonogramem przy zapewnieniu bezpieczeństwa, 

- Satysfakcja klienta 

Skanska Color Palette ™ (umieść na poniższej ilustracji) 
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