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Warszawa. 13.06.2011 

 

STANOWISKO China Overseas Engineering Group Co., Ltd, lidera 

konsorcjum, budującego odcinki A oraz C autostrady A2. 
 

Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o odstąpieniu od 

kontraktu z konsorcjum, którego liderem jest COVEC, na budowę dwóch 

odcinków autostrady A2 jest dla spółki dużym zaskoczeniem. COVEC będzie 

analizował ewentualne konsekwencje decyzji GDDKiA i wyda oświadczenie dla 

dziennikarzy tak szybko, jak to będzie możliwe.  

 

Równolegle COVEC dołoży wszelkich starań, żeby znaleźć rozwiązanie dla 

sytuacji kryzysowej na budowie A2. COVEC nadal podtrzymuje swoje 

stanowisko, że chce dokończyć budowę odcinków A oraz C i liczy na przełom 

w negocjacjach.    

 

Jednocześnie COVEC informuje, że powrót na budowę i wznowienie prac na 

odcinkach A oraz C będzie bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Spółka będzie 

musiała wznowić rozmowy z podwykonawcami oraz dostawcami materiałów i 

w ogromnej większości podpisać z nimi nowe umowy. W przypadku, jeżeli 

strony porozumieją się i COVEC wróci na budowę odcinków A oraz C 

autostrady A2, spółka albo przywróci współpracę z poprzednimi partnerami, 

albo będzie szukać nowych podwykonawców i dostawców materiałów 

budowlanych. Każdy w/w scenariusz wiąże się z dużym ryzykiem dla spółki 

oraz podniesie koszty budowy.   
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W związku dużymi opóźnieniami w płatnościach inwestora na rzecz COVEC-u , 

spółka będzie musiała ponownie zainwestować własne pieniądze, w celu 

kontynuowania projektu.  COVEC zwraca uwagę, że w celu dalszego 

prowadzenia projektu niezbędne jest poprawienie komunikacji pomiędzy 

inżynierem kontraktu, inwestorem oraz generalnym wykonawcą.     

 

Spółka COVEC podkreśla, że chce być traktowana w takim sam sposób, jak 

pozostali generalni wykonawcy autostrady A2. Niedopuszczalne jest to, że 

główny inżynier kontraktu, nadzorujący projekt, nie zatwierdza surowców 

użytych przez COVEC do podbudowy autostrady, w sytuacji, kiedy zostały one 

zakupione u tego samego producenta i mają takie same parametry jak te, użyte 

przez generalnych wykonawców na innych odcinkach budowy autostrady A2.  
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