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KOMUNIKAT PRASOWY 

9 marca 2014 

 

 

GRUPA VISTAL – NOWE KONTRAKTY W NORWEGII  

O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI BLISKO 17 MLN ZŁ 

 

Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji 

stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, 

na początku marca 2015 r. podpisał 2 umowy: na produkcję mostu kolejowego przez rzekę 

Stjørdalselva w rejonie Trondheim w Norwegii oraz dostawę i montaż konstrukcji stalowej 

kładki pieszo-rowerowej w mieście Bergen w Norwegii, łączącej dwa brzegi rzeki 

Damsgårdssundet. Łączna wartość umów podpisanych z dwoma kontrahentami wynosi 

blisko 17 mln zł. Przewidywany czas zakończenia projektów to czwarty kwartał 2015 roku. 

 

Zgodnie z naszymi założeniami rozszerzamy zakres usług w segmencie infrastruktura na rynkach 

zagranicznych o usługi montażowe, co pozwoli nam na kompleksową realizację konstrukcji 

mostowych. Nasz backlog jest na stabilnym poziomie, pozyskujemy także wiele innych kontraktów 

zarówno na rynku skandynawskim i polskim. Obecnie przygotowujemy się do uruchomienia biura 

naszej nowo zarejestrowanej spółki zależnej w Goteborgu w Szwecji, która ma nam ułatwić dalszą 

ekspansję w krajach Skandynawii – mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia SA. 

 

Most kolejowy w rejonie Trondheim w Norwegii jest częścią kolejowej inwestycji łączącej port 

lotniczy przy Stjørdal z miastem Trondheim. Nowy most zastąpi starą konstrukcję z 1900 roku. 

Projekt o łącznej wadze 1081 ton i długości około 225 metrów będzie wyprodukowany w całości 

przez Grupę Vistal i dostarczony transportem drogowym w sekcjach transportowych na miejsce 

budowy. Most składa się z 6 przęseł, każde o szerokości około 10 m. Zakończenie prac 

związanych z budową mostu planowane jest na grudzień 2015 roku. Umowa została podpisana  

z firmą wiodącą na norweskim rynku budowlanym i deweloperskim. 

 

Kontrakt na budowę zwodzonej kładki pieszo-rowerowej będzie realizowany w ramach 

znaczącej inwestycji infrastrukturalnej miasta Bergen w Norwegii, która ma na celu poprawę 

organizacji ruchu pieszego przez połączenie dwóch brzegów rzeki Damsgårdssundet; przy jednym 
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z nich znajduje się centrum nauki. Grupa Vistal odpowiada za produkcję i montaż kładki pieszo-

rowerowej o łącznej długości ok. 150 m. Kładka składa się z 5 przęseł, jedno z przęseł jest 

zwodzone. Część zwodzona mostu będzie otwierana za pomocą specjalistycznego systemu 

hydraulicznego. Łączna waga konstrukcji wynosi 403 tony. Zakończenie prac związanych  

z budową i montażem kładki planowane jest na listopad 2015. Umowa została podpisana  

z międzynarodowym koncernem budowalnym. 

 

 
Dodatkowych informacji udziela: 

Beata Cioczek 
M+G 
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432 
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl 
 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O VISTAL GDYNIA S.A. 

Grupa Vistal jest wiodącym producentem specjalistycznych, wielkogabarytowych, konstrukcji stalowych o 
najwyższej jakości w Polsce, którego doświadczenie i organizacja pozwalają na oferowanie różnorodnych 
typów konstrukcji stalowych, zarówno dla partnerów polskich, jak i zagranicznych, w tym na bardzo 
wymagających rynkach skandynawskich czy na rynku niemieckim.  
 
Grupa Vistal rozpoczęła działalność 23 lata temu, obecnie tworzy ją łącznie 11 spółek specjalizujących się w 
poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych.  
 
Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych 
wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz 
energetycznego. Grupa oferuje również usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów 
oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska. Ponadto w ramach 
świadczonych usług znajdują się kompleksowe usługi wykonywania powłok antykorozyjnych, w tym 
cynkowanie. Szeroka i kompleksowa oferta stanowi istotną przewagę konkurencyjną Grupy VISTAL.  
 
Grupa działa w wielu sektorach rynkowych, główna działalność skupiona jest na następujących segmentach: 

 offshore – wykonawstwo platform wiertniczych i wydobywczych, urządzeń do podwodnego 
wydobycia ropy i gazu, morskich wież wiatrowych oraz budowa statków służących do obsługi 
platform,  

 infrastruktura –  budowa i montaż mostów oraz wiaduktów, tuneli, estakad oraz barier akustycznych, 
 marine – budowa i remonty statków, w tym statków wojennych (koncesja), 
 infrastruktura portowa – wykonawstwo urządzeń i instalacji, związanych z funkcjonowaniem portu, 

załadunku i rozładunku statków,  
 budownictwo kubaturowe – wytwarzanie konstrukcji stalowych dla galerii handlowych, hal 

produkcyjnych oraz widowiskowych i innych obiektów użyteczności publicznej, 
 energetyka – wykonawstwo wież wiatrowych, konstrukcji stalowych dla elektrowni i elektrociepłowni. 

 
Zakłady produkcyjne Grupy Vistal są bardzo korzystnie zlokalizowane – Grupa ma dostęp  do 6,5 ha 
terenów portowych, z długością nabrzeża 900 m (tereny na Nabrzeżu Indyjskim i Nabrzeżu Węgierskim) 
oraz do szlaków morskich. Pozwala to na prefabrykację konstrukcji i transport drogą morską. Korzystna 
lokalizacja umożliwiła też Grupie m.in. pozyskanie zleceń na realizacje konstrukcji okrętowych dla 
norweskich i holenderskich odbiorców 
Tereny należące do Grupy znajdują się na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
 
Oferta VISTAL spełnia najwyższe wymagania jakościowe wynikające z krajowych i europejskich norm, a 
także specyficznych wymagań branżowych m.in. dla konstrukcji offshore, obiektów kolejowych czy 
dźwigowych. Potwierdzeniem jakości są świadectwa i certyfikaty wraz ze sprawnie funkcjonującym 
Zintegrowanym Systemem Zarządzania zgodnym z normami: ISO 9001: 2008 (system zarządzania 
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jakością), ISO 14001: 2004 (system zarządzania środowiskowego), OHS.A.S 18001: 2007 (system 
zarządzania higieną i bezpieczeństwem prac).  
 
Grupa VISTAL posiada liczne certyfikaty branżowe, m.in.: PN-EN ISO 3834-2 dotyczący wymagań jakości 
spawania materiałów metalowych, DNV - spawanie blach S355 do 105 mm, spawanie odlewów stalowych 
do 120 mm, DIN 188007 Kl. E - dopuszczenie do wykonawstwa elementów nośnych ze stali pracujących, 
DIN 4132 - dopuszczenie do wykonawstwa obiektów kolejowych, Ril 804 - dopuszczenie do wykonawstwa 
obiektów dźwigowych, Fb. 103/104 
 
Głównymi akcjonariuszami Vistal Gdynia S.A. są Pan Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A., 
posiadający 52,8% udziałów oraz Bożena Matyka, członek Rady Nadzorczej, posiadająca 17,6% udziałów. 
Pozostałe 29,6% akcji jest w rękach akcjonariuszy giełdowych. Grupa Vistal zatrudnia ok. 377 osób.  
 
Więcej informacji na www.vistal.pl  

 

 

http://www.vistal.pl/

