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GRUPA VISTAL POZYSKAŁA KONTRAKT O WARTOŚCI 49,9 MLN ZŁ BRUTTO NA 

WYKONANIE 16 OBIEKTOW MOSTOWYCH NA DRODZE EKSPRESOWEJ S-7  

 

 
Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji 

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

podpisała znaczącą umowę w segmencie infrastruktury. Jej przedmiotem jest  wykonanie 

16 obiektów mostowych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi 

S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) - Elbląg (z węzłem 

Kazimierzowo) z podziałem na 2 części. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – 

Elbląg (S-22) odc. Koszwały (droga krajowa nr 7, W. Koszwały) - Elbląg (z węzłem 

Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański”. Kontrakt o wartości 49,9 mln 

zł brutto został zawarty z czeską firmą budowlaną Metrostav AS, generalnym wykonawcą 

tego zadania. 

 

Bardzo cieszymy się z podpisania tak znaczącej umowy. Wzmacnia ona nasz portfel zamówień, 

który na początku tego roku miał wartość ponad 374 mln zł. To kolejny kontrakt na budowę 

mostów realizowany w ramach przedsięwzięć modernizujących infrastrukturę drogową północnej 

Polski - w grudniu 2015 roku podpisaliśmy z Budimexem wartą 71,6 mln zł brutto umowę na 

wykonanie i montaż konstrukcji nośnej mostu na odcinku drogi ekspresowej S-7 Miłomłyn-

Olsztynek. Zdecydowanie umacniamy zatem naszą pozycję rynkową w segmencie infrastruktury, 

który uznajemy za szczególnie perspektywiczny -  powiedział  Ryszard Matyka, Prezes Zarządu 

Vistal Gdynia SA. 

 
Dodatkowych informacji udziela: 

Magda Kołodziejczyk  
M+G 
tel. +48 22 416 01 02, +48 501 168 807 
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl 
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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 25 lat temu, obecnie tworzy ją łącznie 13 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 Grupy spełnia najwyższe wymagania jakościowe wynikające z krajowych i europejskich norm, a także 
specyficznych wymagań branżowych m.in. dla konstrukcji off-shore, 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 jakością), ISO 14001: 
2004 (system zarządzania środowiskowego), OHSAS 18001:2007 (system zarządzania higieną i 
bezpieczeństwem prac). Ponadto, w 2015 r. w Grupie Vistal wdrożona została międzynarodowa norma 
ISO/IEC 27001:2013 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji). 
Grupa Vistal posiada liczne certyfikaty branżowe, m.in.: PN-EN 1090-1:2012 dotyczący zasad oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych ze stali i aluminium, czy też PN-EN ISO 3834-2:2007 dotyczący 
wymagań jakości spawania materiałów metalowych. 
 
Głównymi akcjonariuszami Vistal Gdynia S.A. są Pan Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A. 
(pośrednio przez BMMR Investments Sp. z o.o.), posiadający 52,8% udziałów oraz Bożena Matyka, członek 
Rady Nadzorczej, posiadająca 17,6% udziałów. Pozostałe 29,6% akcji jest w rękach akcjonariuszy 
giełdowych.  
 
Więcej informacji na www.vistal.pl  

 

 

http://www.vistal.pl/

