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Warszawa. 14.06.2011 

 

STANOWISKO China Overseas Engineering Group Co., Ltd, lidera 

konsorcjum, budującego odcinki A oraz C autostrady A2. 
 

Z uwagi na trwające negocjacje pomiędzy China Overseas Engineering Group Co.  Ltd 

(COVEC) a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, spółka zdecydowała, że nie 

będzie szeroko komentować informacji, pojawiających się w mediach oraz przekazywanych 

do publicznej wiadomości przez Inwestora. COVEC uważa, że publiczna dyskusja, nie 

sprzyja profesjonalnej atmosferze, w jakiej powinny być prowadzone rozmowy w 

sprawie kontynuowania budowy na odcinkach A oraz C autostrady A2.   

 

W odpowiedzi na prośbę GDDKiA, spółka przedstawiła plan przyspieszenia prac na 

odcinkach A oraz C autostrady A2 oraz propozycję rozwiązania sytuacji kryzysowej na 

budowie. COVEC oczekuje, że Inwestor zajmie odpowiednie stanowisko w tej sprawie. 

Spółka jest rozczarowana, że GDDKiA prowadzi publiczną dyskusję w sprawie budowy 

autostrady A2, zamiast skoncentrować się na prowadzeniu negocjacji, w atmosferze 

poufności oraz na przygotowaniu rzetelnej odpowiedzi na propozycje COVEC-u. Spółka 

wierzy, że dokumenty COVEC-u nadal są przedmiotem analizy pełnomocników GDDKiA.      

 

Równolegle COVEC podtrzymuje swoje stanowisko, które komunikował wielokrotnie, że 

dołoży wszelkich starań, żeby rozwiązać problem na budowie A2. Spółka zamierza 

dokończyć prace budowlane na odcinkach A oraz C i liczy, że strony znajdą 

rozwiązanie, w którym nie będzie przegranych. COVEC chce wrócić na plac budowy tak 

szybko, jak to będzie możliwe, na rozsądnych i akceptowalnych warunkach. Każdy dzień 

publicznej wymiany argumentów z Inwestorem to dzień stracony, który nie przybliża nas do 

zakończenia projektu i dotrzymania terminów kontraktowych.   
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Więcej informacji: 

 

Paweł Osowski 

pawel@warsawconsultants.co 

+48 508 128 603 

 

Tomasz Drzał 
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+48 508 128 601 
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