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O FIRMIE
IVIA S.A. specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych
dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury:
drogowej, mostowej, kolejowej, sanitarnej, ochrony
środowiska oraz innych pokrewnych dziedzin.
Dzięki doświadczeniu naszego zespołu projektowego,
większość naszych umów realizujemy w systemie
„Zaprojektuj i wybuduj” współpracując z takimi firmami jak:
Strabag Sp. z o.o., Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.,
Eurovia Polska S.A., Mota-Engil Central Europe S.A. oraz
Polaqua Sp. z o.o.
Nowoczesne oprogramowanie oraz doświadczona kadra
inżynierów pozwala nam na świadczenie usług na
najwyższym poziomie. Zapewniamy profesjonalną realizację
projektów oraz duże doświadczenie w optymalizacji robót
budowlanych, pozwalających na minimalizację kosztów
inwestycji.

Zapraszamy do naszych biur:
Szczecin

Lublin

Katowice
Czechowice-Dziedzice

Rzeszów

IVIA istnieje na polskim rynku od 2006 roku w różnych
formach działalności, poprzednio jako Europrojekt. Celem
przekształceń w spółce jest wzmocnienie pozycji na rynku
projektowym oraz zagwarantowanie przyszłego rozwoju
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ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI AKCYJNEJ

Andrzej Kula - Prezes Zarządu

Krzysztof Pach – Członek Zarządu

Inżynier budownictwa lądowego

Inżynier budownictwa lądowego

Akcjonariusz

Akcjonariusz

72,2%
361 000 akcji i głosów

Doświadczenie zawodowe
2001-2004
2004-2006
2006-2018
2013-2017
2017-2018

Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
Inżynier Budowy
Eurovia Polska S.A. Kierownik Budowy
Europrojekt
Właściciel, Projektant
IVIA Sp. z o.o.
IVIA S.A.

27,8%
139 000 akcji i głosów

Doświadczenie zawodowe
1999-2000
2000-2005
2005-2006
2007-2008
2008-2012
2013-2017
2017-2018

PRInż Sp. z o.o.
BPBK Trakt Sp. z o.o.
Carl Bro Ireland
Grontmij Ireland
Grontmij Polska Sp. z o.o.
IVIA Sp. z o.o.
IVIA S.A.

Inżynier Budowy
Kierownik Zespołu Drogowego
Design Engineer
Engineer
Kierownik Zespołu Drogowego
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HISTORIA
Projekty i Nadzory Drogowe
Europrojekt Andrzej Kula

Europrojekt
Infrastruktura Sp. z o.o.

2009
Pierwszy istotny projekt drogi wojewódzkiej w
formule „zaprojektuj i
wybuduj” - obwodnica
Szczurowej (DW 768)

2013
Połączenie kompetencji
Założycieli
w ramach spółki kapitałowej
- wniesienie poprzedniego
przedsiębiorstwa do sp. z o.o.

2010
Pierwsza umowa o wartości
netto ponad 1 mln zł –
zaprojektowanie
i przebudowa DW 783 na
odcinku od Olkusza do
Wolbromia

2014
Realizacja przełomowego dla
Spółki projektu w ciągu drogi
krajowej DK 41 (obwodnica Nysy),
realizowanego z Mota-Engil
Central Europe S.A. o wartości
netto 4,5 mln zł

2013
Otwarcie drugiej lokalizacji
- biuro w Katowicach

Zmiana nazwy Spółki –
początek budowy wartości marki
IVIA

Pierwsza umowa na projekt
kolejowy „Przebudowa
stacji Jelenia Góra w ciągu
linii kolejowej nr 274”

IVIA Sp. z o.o. /
Spółka Akcyjna
2015
Pierwsza umowa na projekt
drogi ekspresowej S-3 - na odcinku
obwodnicy miasta Lubina
2017
Pierwsza umowa na projekt
kolejowy
w formule „projektuj i wybuduj”
2018
Pierwsze bezpośrednie zlecenie
GDDKiA na opracowanie koncepcji
projektowej zaawansowanej
technicznie drogi ekspresowej (33
km S-19 Via Carpatia)
o wartości netto ponad 11 mln zł
Pozyskanie historycznie
największego zadania projektowania 3 sąsiadujących
odcinków drogi ekspresowej S-19
(Lublin – Kraśnik) o długości 42 km
i wartości netto ok. 19 mln zł
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ZAKRES USŁUG
PROJEKTOWANIE

DORADZTWO
TECHNICZNE

infrastruktury drogowej: autostrady, drogi
ekspresowe, drogi krajowe, drogi wojewódzkie i inne

usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii
lądowej

linii kolejowych oraz stacji

pełnienie funkcji weryfikatora dokumentacji
projektowej

obiektów inżynierskich: mosty, wiadukty, estakady,
przepusty, konstrukcje oporowe
infrastruktury towarzyszącej: sieci, urządzenia
ochrony środowiska, budynki, obiekty małej
architektury itp.

USŁUGI
POMOCNICZE

NADZÓR
AUTORSKI
pełnienie nadzoru autorskiego przez
doświadczony zespół projektantów w
zakresie wszystkich branż

wsparcie wykonawcy przez cały okres
wykonywania robót budowlanych

pozyskanie wymaganych decyzji administracyjnych
i uzgodnień

USŁUGI
OPTYMALIZACYJNE

DOKUMENTACJA

analizy środowiskowe, raporty oddziaływania
inwestycji na środowisko

świadczenie usług optymalizacji projektów wraz
z przedmiarem robót

studium techniczno-ekonomicznośrodowiskowe (STEŚ)

kosztorysy, analizy finansowe i studia
wykonalności dla planowanych inwestycji

opracowanie projektów zamiennych na etapie
przetargu

projekty koncepcyjne

pomiary ruchu, analizy ruchu i projekty w zakresie
inżynierii ruchu

optymalizacja rozwiązań w zakresie inżynierii
lądowej

projekty budowlane
projekty wykonawcze

projekty budowy i przebudowy sieci:
kanalizacyjnych, wodociągowych, gazociągowych,
elektroenergetycznych i teletechnicznych
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ZESPÓŁ
WZROST LICZEBNOŚCI ZESPOŁU W OSTATNICH 4 LATACH

140 osób

tworzy zespół pracowników
i współpracowników, w tym:

systematyczna kumulacja wiedzy i doświadczenia

150

110 osób

stanowią etatowi pracownicy,
głównie: inżynierowie, projektanci i
ich asystenci,
z uprawnieniami budowlanymi w
specjalności drogowej i mostowej
oraz koordynatorzy i kierownicy
projektów

5 lokalizacji
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ETATOWI PRACOWNICY OPERACYJNI - PROJEKTANCI I ASYSTENCI
ETATOWI PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI
MENADŻEROWIE I WSPÓŁPRACUJĄCY SPECJALIŚCI
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MODEL BIZNESOWY
IVIA TO ZESPÓŁ MENEDŻERÓW, INŻYNIERÓW, PROJEKTANTÓW, SPECJALISTÓW Z UPRAWNIENIAMI I ICH ASYSTENTÓW

PRACOWNIA
MOSTOWA

PRACOWNIA
DROGOWA

PRACOWNIA
KOLEJOWA

PRACOWNIA INŻYNIERII RUCHU

KONTRAKTY
TYPU
„PROJEKTUJ”

PRACOWNIA
KONSTRUKCYJNA

140
osób

PRACOWNIA
INSTALACYJNA

KONCEPCJA

DORADZTWO
PRACOWNIE HYDROLOGICZNA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

WNIOSKI ADM.

KLIENCI

OFERTOWANIE
STUDIUM
WYCENA
NADZÓR

SPECJALIŚCI DS. ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

SPECJALIŚCI Z ZAKRESU USŁUG
INŻYNIERYJNYCH

ADMINISTRACJA
RZĄDOWA

ADMINISTRACJA
SAMORZĄDOWA

PODWYKONAWCY

GEOLOGICZNYCH
GENERALNI
WYKONAWCY

GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
OCHRONY ŚRODOWISKA

KONTRAKTY „ZAPOJEKTUJ I WYBUDUJ”
ZARZĄDZAJĄCY
INFRASTRUKTURĄ
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NAJWIĘKSI KLIENCI
STRUKTURA SPRZEDAŻY WG ODBIORCÓW
2017

2016

POZOSTALI
25%
40%

20%

30%

15%

20%

4%

POZOSTALI

40%

10%

11%

10%
5%

6%

1%

24%

19%

0%

2% 0%
13%

11%
20%

13%
37%
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE (1)
Budowa obwodnicy Nysy w ciągu DK 46 i DK 41
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział we Opolu
Wykonawca: Mota-Engil Central Europe S.A.
Zakres prac projektowych:
• projekt budowlany, projekt wykonawczy
• raport o oddziaływaniu na środowisko
• wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z jej uzyskaniem
W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:
• budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych
nr 41 i 46 o długości 16,5 km
• budowa węzła typu WB na skrzyżowaniu nowo projektowanej
obwodnicy m. Nysy oraz DK 46
• budowa 16 mostów i wiaduktów
• przebudowa dróg powiatowych i gminnych
• budowa dróg serwisowych
• budowa zbiorników
• przebudowa sieci uzbrojenia terenu
Termin realizacji: 10.2014 – 06.2015
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE (2)
Budowa drogi ekspresowej S3 – zadanie IV
Lubin – Lubin Południe
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Wykonawca: Mota-Engil Central Europe S.A.
Zakres prac projektowych:
• projekt budowlany, projekt wykonawczy
• raport o oddziaływaniu na środowisko
• wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z jej uzyskaniem
W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:
• budowa drogi ekspresowej o długości 11,3 km
• budowa 2 węzłów drogowych
• przebudowa istniejącej sieci dróg
• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych
warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz
zapewnienie stateczności skarp
• budowa 9 mostów i wiaduktów drogowych
• budowa przejść dla zwierząt
• budowa wiaduktu nad drogą ekspresową
• budowa przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych
• budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego
• przebudowa sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie
istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników
• budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym: pasów zieleni
izolacyjnej, ekranów akustycznych, urządzeń oczyszczających
Termin realizacji: 03.2015 – 05.2016
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE (3)
Budowa drogi ekspresowej S3 – zadanie II
Jawor - Bolków
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Wykonawca: Mota-Engil Central Europe S.A.
Zakres prac projektowych:
• projekt budowlany, projekt wykonawczy
• raport o oddziaływaniu na środowisko
• wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z jej uzyskaniem
W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:
• budowa drogi ekspresowej o długości 16 km
• budowa węzłów drogowych: „Jawor Południe” i „Bolków”
• przebudowa istniejącej sieci dróg
• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych
warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz
zapewnienie stateczności skarp
• budowa 13 mostów i wiaduktów drogowych
• budowa przejść dla zwierząt wraz z przeprowadzeniem cieku
wodnego pod drogą ekspresową
• budowa wiaduktu nad drogą ekspresową
• budowa przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych
• budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego
• przebudowa sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i
udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i
odbiorników
• budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym: pasów zieleni
izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych,
przepustów ekologicznych, urządzeń oczyszczających
Termin realizacji: 09.2015 – 10.2016
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE (4)
Budowa drogi ekspresowej S11 obwodnica m. Szczecinek
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie

Wykonawca: Eurovia Polska S.A. i Warbud S.A.
Zakres prac projektowych:
• projekt budowlany, projekt wykonawczy
• raport o ponownej ocenie oddziaływania na środowisko
• wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z jej uzyskaniem
W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:
• budowa odcinka drogi ekspresowej o dł. 12 km
• budowa węzłów drogowych: Szczecinek Śródmieście i Szczecinek Wschód
• przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
• budowa dróg obsługujących
• budowa 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg
krzyżujących się z drogą ekspresową
• budowa systemu odwodnienia: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa,
urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne
• budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia
dla zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne z
ogrodzeniami naprowadzającymi, zieleń
• budowa i przebudowa infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągu
drogi ekspresowej: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci
wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację
deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne
• wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i dróg bocznych oraz wykonanie
urządzeń BRD
Termin realizacji: 12.2015 – 03.2017
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE (5)
Budowa drogi ekspresowej S-6 Ustronie Morskie - Koszalin
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
Wykonawca: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Zakres prac projektowych:
•
projekt budowlany, projektu wykonawczy
•
raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
•
wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z jej uzyskaniem
W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:
• budowa odcinka drogi ekspresowej o dł. 24.2 km
• budowa węzłów drogowych: „Borkowice” i „Dobre”
• przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji w projektowaną drogą
ekspresową,
• budowa dróg obsługujących
• budowa 25 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg
krzyżujących się z drogą ekspresową
• budowa systemu odwodnienia: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa,
urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne
• budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla
zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne
• budowa i przebudowa infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągu drogi
ekspresowej: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe,
sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz
z urządzeniami podczyszczającymi i inne
Termin realizacji: 10.2015 – 08.2016
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE (6)
Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej S11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu

Zakres prac projektowych:
• Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe wraz z elementami
Koncepcji Programowej
Celem zadania inwestycyjnego jest:
• budowa nowej drogi - bezkolizyjne przeprowadzenie planowanej drogi S11 Kołobrzeg – Poznań – z północy na południe
• budowa obiektów inżynierskich – mosty, wiadukty
• skrócenie czasu podróży
• zwiększenie przepustowości i płynności ruchu
• poprawa bezpieczeństwa ruchu na istniejącej drodze krajowej nr 11
poprzez zmniejszenie natężenia ruchu
• zmniejszenie wypadkowości
• poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach
zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 11
• aktywizacja gospodarcza terenów położonych w otoczeniu inwestycji
Termin realizacji: 07.2016 - 06.2018
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE (7)
część nr 1 Konopnica – Niedrzwica

Budowa drogi ekspresowej S19 – Via Carpatia
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
Wykonawca: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. i Aldesa
Construcciones S.A.
Zakres prac projektowych:
• projekt budowlany, projekt wykonawczy
• raport o oddziaływaniu na środowisko
• wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z jej uzyskaniem

część nr 3

Kraśnik Północ – Kraśnik Południe

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:
• budowa odcinka drogi ekspresowej na obu odcinkach o łącznej długości 22
km
• budowa 27 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg
krzyżujących się z drogą ekspresową
• budowa 4 węzłów drogowych
• budowa 3 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)
• przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
• budowa dróg dojazdowych oraz pasów technologicznych
• remont odcinków istniejącej drogi krajowej nr 19 o długości 8,74 km
• budowa systemu odwodnienia: rowy drogowe, kanalizację deszczową,
urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne
• budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia
dla zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne
wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym
• budowa i przebudowa infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągu
drogi ekspresowej: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci
wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację
deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE (8)
Budowa drogi ekspresowej S61 - Via Baltica
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
Wykonawca: POLAQUA Sp. z o. o.
Zakres prac projektowych:
• projekt budowlany, projekt wykonawczy
• raport o oddziaływaniu na środowisko
• wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z jej uzyskaniem
W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:
• budowa dwóch jezdni drogi ekspresowej S61 o długości 17 km
• budowa węzła drogowego typu WB - węzeł „Śniadowo”
• budowa miejsc obsługi podróżnych (MOP Chomentowo Wschód kat. II km ok
11+500 - strona wschodnia oraz MOP Chomentowo Zachód kat. III km ok 11
+200 - strona zachodnia)
• budowa 14 obiektów inżynierskich w tym: 11 w ciągu drogi ekspresowej (w tym
6 pełniących funkcję obiektów ekologicznych), 3 nad drogą ekspresową
• przebudowa istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
• budowa dróg obsługujących
• budowa elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, ścieki, dreny)
• budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu
• budowa systemu odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej wraz
z urządzeniami oczyszczającymi
• budowa zbiorników retencyjnych
• budowa ekranów akustycznych
• budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej,
• wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego oraz systemu
zarządzania ruchem
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE (9)
Koncepcja Programowa S19 – Via Carpatia
od węzła Domaradz do węzła Dukla
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie
Zakres prac projektowych:
•
Koncepcja Programowa
W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:
• budowa drogi ekspresowej na długości 33,10 km wraz z przebudową dróg
lokalnych i serwisowych
• budowa trzech węzłów (w. Iskrzynia, w. Miejsce Piastowe i w. Dukla)
• budowa MOP-ów (typ II i III)
• budowa 64 obiektów (mosty, wiadukty, estakady)
• przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej (sieci gazowe,
kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i teletechniczne)
• pełne rozpoznanie geologiczne, w tym wykonanie badań geofizycznych
metodą sejsmiczna i tomografii elektrooporowej
• przeprowadzenie monitoringu terenów osuwiskowych poprzez
wykonanie kolumn inklinometrycznych i piezometrów
• wykonanie analizy i prognozy ruchu wraz z pomiarami natężenia ruchu
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE (10)
Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi
krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135
Odcinek I – Siewierz - Poręba – Zawiercie (Kromołów) - od km
105+836 do km 122+409
Odcinek II – m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) - od km 122+409
do km 130+135

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Katowicach
Zakres prac projektowych:
•
Koncepcja Programowa
Celem zadania inwestycyjnego jest:
•
budowa drogi krajowej klasy GP na długości 24km
•
budowa mostów i wiaduktów drogowych
•
skrócenie czasu podróży
•
poprawa przepustowości i zwiększenie płynności ruchu
•
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
•
zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych
•
poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości położonych
w pobliżu istniejącej drogi krajowej nr 78
•
aktywizacja gospodarcza terenów położonych w pobliżu zadania
inwestycyjnego
Termin realizacji: 10.2016 – 10.2018
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE (11)
Przebudowa linii kolejowej nr 139
na odcinku Bielsko-Biała – Wilkowice
Zamawiający: PKP PLK S.A. Oddział Sosnowiec
Wykonawca: INTOP Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo RemontowoBudowlane „TOR” Sp. z o.o.
Zakres prac projektowych:
•
projekt budowlany, projekt wykonawczy

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:
• przebudowa dwóch torów linii kolejowej nr 139 na odcinku Bielsko-Biała
- Wilkowice o długości około 8.3 km
• przebudowa sieci SRK
• przebudowa sieci trakcyjnej
• przebudowa sieci elektroenergetycznej
• przebudowa inżynierskich obiektów kolejowych – wiadukty, mosty,
przepusty, zejścia na perony, kładki dla pieszych
• przebudowa budowli kolejowych
• przebudowa układu torowego
• przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą
• przebudowa peronów, wiat peronowych i dojść do peronów na stacjach
Bielsko-Biała Lipnik, Leszczyny, Mikuszowice, Wilkowice, Wilkowice
Bystra
Termin realizacji: 06.2017 – 10.2018
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE (12)
Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Gliwic
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Zakres prac projektowych:
• projekt budowlany, projekt wykonawczy
• raport o ponownej ocenie oddziaływania na środowisko
• wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z jej uzyskaniem
W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:
• budowa drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - I etap
zachodnia część obwodnicy miasta
• budowa trzech obiektów mostowych
• budowa i przebudowa dróg poprzecznych
• budowa dróg serwisowo - gospodarczych
• budowa i przebudowa skrzyżowań
• budowa ciągów pieszo-rowerowych
• budowa oświetlenia ulicznego
• budowa infrastruktury do odwodnienia drogi
Termin realizacji: 12.2012 – 05.2015
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE (13)
Przebudowa stacji Jelenia Góra w ciągu linii kolejowej nr 274
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CERTYFIKAT ISO
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
W sierpniu 2018 roku IVIA S.A. otrzymała certyfikat
potwierdzający

wdrożenie

zintegrowanego

systemu

zarządzania w oparciu o wymagania norm PN-EN ISO
9001:2015 i PN-ISO/IEC 27001:2014.

Celem

implementacji

zapewnienie
oraz

wysokiej

wdrożenie

zintegrowanego

jakości

zabezpieczeń

usług

systemu

jest

projektowych

chroniących

aktywa

informacyjne klientów i samej organizacji.

Stosowanie normy PN-ISO/IEC 27001:2014 ma za zadanie

zapewnić spełnienie wymagań nowych przepisów prawa
dotyczących ochrony informacji, podnieść wiarygodność
organizacji oraz zwiększyć zaufanie klientów.
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WYNIKI FINANSOWE W LATACH 2015-2018
IVIA / WYNIKI JEDNOSTKOWE

IVIA / STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH
2016
16 000

16 510

14 000

607

194
872

361

13 808
12 179

2017

UBIEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4 242

12 000
1 400
1 200

2 734
10 000

1 359

4 637

1 000

1 060

998

6 000

69

163

8 000

1 098

USŁUGI OBCE

9 213

Usługi obce obejmują: usługi
inżynieryjne (projektowanie),
geologiczne, geodezyjne,
kartograficzne oraz opracowania
związane z ochroną środowiska

8 746

400

4 000

737
651

624

2 000
458

480
334

200

0

332

RAZEM

491

563

319

323

13 419 TYS. ZŁ

15 475 TYS. ZŁ

151
0

0%

60%

2017

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TYS. ZŁ
EBITDA TYS. ZŁ

ZYSK OPERACYJNY TYS. ZŁ

27%
6%

ZYSK NETTO TYS. ZŁ

4%

2%

WYNAGRODZENIA
PODATKI I OPŁATY

800
600

POZOSTAŁE

1%

MATERIAŁY I ENERGIA
AMORTYZACJA

W 2018 roku oraz latach
następnych udział usług
obcych będzie się
zmniejszał na rzecz
wynagrodzeń
W I półroczu 2018 roku
usługi obce stanowiły 56%
kosztów rodzajowych
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STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI

Koncentracja na oferowaniu wysokiej
jakości usług projektowych, przygotowania
inwestycji oraz nadzoru technicznego
oraz dalszy rozwój Zespołu, a następnie:

Zdobycia renomy istotnego gracza na rynku
projektowania infrastruktury w Europie, co pozwoli
na realizację dużych kontraktów i w efekcie uzyskanie
wysokiej stopy zwrotu z kapitału akcjonariuszy

UZYSKANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ DZIĘKI KONCENTRACJI
WIEDZY, DOŚWIADCZENIA, REFERENCJI I KAPITAŁU

Uzyskanie statusu projektanta pierwszego wyboru
w branży drogowej w Polsce oraz dokonanie ekspansji
na rynek linii kolejowych i w innych obszarach
budownictwa infrastrukturalnego, aby możliwe było:

Osiągnięcie pozycji lidera na rynku usług
projektowych w krajowym sektorze
infrastrukturalnym, a następnie rozwój
poprzez ekspansję na rynki zagraniczne, w celu:
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PLAN NA ROK 2018/2019
Zwiększenie skali przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych przez
GDDKiA oraz duża liczba składanych ofert zaowocowały rekordowo
wysokim portfelem zamówień na 2018 rok. Wszystkie pozyskane kontrakty
dotyczą dokumentacji dróg ekspresowych, w realizacji których IVIA S.A. się
specjalizuje.
Główne cele na kolejne miesiące dotyczą sprawnej i profesjonalnej
realizacji obecnie wykonywanych projektów oraz udział w przetargach,
które uzupełnią portfel zamówień na następne lata przede wszystkim o
kontrakty realizowane w formule „projektuj i buduj” dotyczące dróg
ekspresowych. Mając to na uwadze IVIA powiększa zespół pracowników i
współpracowników oraz prowadzi ciągłe szkolenia techniczne podnoszące
kwalifikacje projektantów, szkolenia dla menedżerów i lekcje języka
angielskiego.
W związku z planowanymi przez PKP PLK dużymi wydatkami
inwestycyjnymi, Spółka stopniowo wzmacnia pracownię kolejową, tak by
móc realizować coraz większe projekty także z tej branży.
Ponadto Spółka korzysta z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Poddziałanie 3.1.5. Wsparcie MŚP do rynku kapitałowego – 4 Stock celem
pozyskania kapitału z rynku New Connect na cele związane z dalszym
rozwojem spółki. Realizacja projektu ma za zadanie wdrożenie
innowacyjnego rozwiązania w zakresie projektowania infrastruktury z
wykorzystaniem technologii BIM.
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PRZEWAGI KONKURENCYJNE
•zapewnienie generalnemu wykonawcy dotrzymania parametrów zobowiązań przetargowych w trakcie realizacji inwestycji
•utrzymywanie wysokich kompetencji zespołu w zakresie projektowania i umiejętności koordynacji procesu

•uwzględnianie w pracach projektowych koncepcji inżynierii wartości
•ciągłe uzupełnianie zespołu o nowe kompetencje, obecnie w zakresie budowy mostów oraz linii kolejowych

Czynniki budowania
trwałej przewagi
konkurencyjnej
w IVIA S.A.

•wsparcie klientów na etapie przetargowym

•możliwość wykazania się doświadczeniem i referencjami w różnych dziedzinach projektowania
•zasoby finansowe umożliwiające realizację dużych i długoterminowych kontraktów
•możliwość świadczenia wielu usług pomocniczych
•perfekcyjne szacowanie parametrów budowy, w tym optymalnego harmonogramu
•umiejętność przewidywania cen materiałów i robót w okresie kontraktowania i budowania scenariuszy alternatywnych

• wysoka jakość nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlanych
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ROSNĄCE ZAKONTRAKTOWANIE
WARTOŚĆ KONTRAKTÓW SPÓŁKI IVIA WG ROKU ROZPOCZĘCIA REALIZACJI
TYS. ZŁ

6

9 000

WARTOŚĆ NAJWIĘKSZEGO KONTRAKTU W ROKU / TYS. ZŁ

> 35 MLN ZŁ

8 000

7

7 000

3

wartość kontraktów rozpoczętych w 2018 roku
termin realizacji 2019-2021

6 000

5 000
4 000

1

3

> 14 MLN ZŁ
wartość kontraktów rozpoczętych w 2017 roku
termin realizacji 2017-2020

3 000
2 000

> 10 MLN ZŁ

1 000

wartość kontraktów rozpoczętych w 2016 roku
termin realizacji 2016-2019

0
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PERSPEKTYWY DLA RYNKU BUDOWY DRÓG W POLSCE
Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 z
perspektywą do 2025

Wydatki na drogi krajowe w latach 2014-2023 z perspektywą

do 2025

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

Inwestycje ukończone lub w realizacji
w ramach poprzednich programów

Inwestycje realizowane w ramach limitu finansowego
dla obecnego programu
Pozostałe inwestycje

3 163,4 km

Obecna długość autostrad
i dróg ekspresowych w Polsce

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Serwis Informacyjny
www.gddkia.gov.pl, mib.gov.pl/files/0/1796809/Uchwala972017.pdf

135 mld zł

2 750 km

Wartość Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2014-2023 wg uchwały Rady Ministrów z 20.06.2017 r.

Długość nowych autostrad, obwodnic i dróg
ekspresowych, które powstaną do 2025 roku
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PERSPEKTYWY DLA RYNKU INWESTYCJI KOLEJOWYCH W POLSCE
Rządowy wieloletni plan inwestycji kolejowych

66 mld zł

40 mld zł

Planowane wydatki na rozbudowę i modernizację
linii kolejowych w Polsce do 2023 roku

Wartość dofinansowania z funduszy UE
zarezerwowana na polskie linie kolejowe w
perspektywie 2014-2020

12,2 – 12,9 mld zł

Roczne planowane wydatki na inwestycje
kolejowe w latach 2019-2021 wg
Krajowego Programu Kolejowego

Projekty realizacyjne
Projekty dokumentacyjne i przygotowawcze
Źródło: www.kolejnictwo-polskie.pl, www.obserwatorfinansowy.pl
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Zapraszamy do współpracy
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