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Działania chińskiej firmy Stecol w Polsce  

 

Stecol jest chińską f irmą państwową, która z coraz większym powodzeniem bierze udział  

w przetargach na budowę infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce. Działania Stecol  

w Polsce są przykładem umiejętności dostosowania się chińskiego przedsiębiorstwa do 

realiów polskiej branży budowlanej. Niektóre aspekty funkcjonowania Stecol oraz jej 

powiązań z innymi chińskimi f irmami mogą jednak wpływać na jej działania w przyszłości  

i powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie możliwości udziału w projektach kluczowych  

z punktu widzenia interesów państwa. 

 

Pierwsze próby 

 

W pierwszej połowie 2018 r. Stecol wziął udział w przetargu na budowę północnej 

obwodnicy Krakowa. Jest to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla poziomu ruchu 

samochodów w mieście, gdyż po jej zakończeniu Kraków będzie pierwszym większym 

miastem w Polsce z pełnym pierścieniem obwodnic1. Do końca kwietnia 2018 r. do GDDKiA 

wpłynęło osiem ofert. Tworzące konsorcjum Stecol i Polbud Pomorze zaproponowały 1,289 

mld PLN i jako jedyny potencjalny wykonawca zmieściły się w budżecie projektu 

wynoszącym 1,339 mld PLN. Druga pod względem ceny najbardziej atrakcyjna oferta 

konsorcjum GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt z Turcji, Mosty-Łódź i Gulermak Sp.  

z o. o. wynosiła 1,427 mld PLN2. Wszyscy uczestnicy zobowiązali się do zakończenia 

inwestycji w ciągu 47 miesięcy3, zatem to kryterium nie miało wpływu na wskazanie 

zwycięzcy przetargu. Na początku lipca komisja przetargowa wskazała ofertę chińsko-

polskiego konsorcjum jako najbardziej atrakcyjną4. Od decyzji tej odwołały się dwa 

konsorcja: wspomniane już turecko polskie i konsorcjum Budimexu ze Strabagiem (oferta za 

1,471 mld PLN). Na początku września Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie za 

zasadne i wykluczyła polsko-chińskie konsorcjum z przetargu. Jako podstawę decyzji 

Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wskazało, że jedna z osób wskazanych w dokumentach 

przetargowych nie posiadała uprawnień wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia (SIZW)5. Po wykluczeniu Stecol we wrześniu ogłoszono kolejny przetarg, który 

wygrało konsorcjum polsko-tureckie. Konsorcjum Stecol i Polbud Pomorze złożyło 

odwołanie od decyzji komisji przetargowej, ale zostało ono uznane przez KIO za 

nieuzasadnione, gdyż konsorcjum zgłosiło zarzuty, które były już rozpatrzone przy 

poprzednim postępowaniu, zatem nie można było zgłosić ich ponownie6. Inwestycja jeszcze 

nie ruszyła. Na razie trwają prace przygotowawcze, rozmowy na temat zasad wykupu 

gruntów itp. W styczniu b.r. został złożony pierwszy wniosek o ZRID7. 

 

We wrześniu 2018 r. Stecol wzięła udział w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej 

S7 (popularnej Zakopianki) z Rdzawki do Nowego Targu i zaoferowała najniższą cenę: 706, 

244 mln PLN. Inwestycja ma być prowadzona w formule „projektuj i buduj”, co oznacza, że 

wykonawca miał być zobowiązany do opracowanie projektu, uzyskania pozwolenia na 

budowę, realizacji prac budowlanych oraz otrzymania zezwolenia na użytkowanie 

infrastruktury. Stecol został jednak wykluczony z przetargu ze względu na niezgodność 

treści oferty ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wniosek  

o wykluczenie Stecol został złożony przez Intercor. Innym zarzutem była rażąco niska cena. 

Decyzję o wykluczeniu podjęło KIO i jako podstawę do wykluczenia wskazało, że Stecol  

w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa (ewentualnie w zamierzony sposób lub rażąco 

niedbały), przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego. Osoby 

zaproponowane przez Stecol na stanowiska Dyrektora Kontraktu — Przedstawiciela 

Wykonawcy i Kierownika Budowy w rzeczywistości nie posiadały odpowiedniego 

doświadczenia wymaganego przez zamawiającego. Realizacja przetargu została w tej 

sytuacji powierzona f irmie Intercor z Zawiercia. Dwujezdniowa trasa będzie miała ponad 16 

km długości. Zaplanowano budowę czterech węzłów oraz 22 obiektów inżynierskich8. 

Umowę podpisano 19 września ub.r.9  

 

Przegrane przetargi w 2019 r.  

 

W lutym br. Stecol złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę na wybudowanie obwodnicy 

Praszki i Gorzowa Śląskiego. Stecol zaproponował 168,5 mln PLN, drugi w kolejności 

Mostostal 171,5 mln PLN, a trzecia Mota-Engil 172,5 mln PLN. Kluczowym czynnikiem była 
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cena, gdyż wszyscy czołowi oferenci podali taki sam okres gwarancji: 5 lat, czas realizacji: 36 

miesięcy i zgodę na przejęcie części ryzyka, które były kryteriami oceny ofert10. Oferta 

Stecol została jednak ostatecznie odrzucona11 z powodu błędu formalnego we wniesieniu 

wadium12. 

 

Stecol wziął również udział w przetargu na budowę odcinka Załuski-Modlin drogi 

ekspresowej S7. Oferty otwarto 21 listopada. W tym przetargu oferując 638 mln PLN 

przegrał z polsko-kazachskim konsorcjum, w którego skład wchodziły SP Sine Midas Story 

(Kazachstan), Todini Central Asia (Kazachstan) oraz Fabe Polska, które zaproponowało 

prawie 539 mln PLN. Oferta Stecol była również wyższa od oferty innej chińskiej f irmy 

biorącej udział w przetargu – China Road and Bridge Corporat ion (ponad 589 mln PLN). 

Długość planowanego dwujezdniowego odcinka z trzema pasami jazdy w każdym kierunku 

wynosi 12km. Planowane są dwa węzły drogowe. Złożone oferty będą badane i oceniane 

przy zastosowaniu następujących kryteriów: przedłużenie okresu gwarancji na wybrane 

elementy – 30%, termin realizacji – 10%, cena – 60%. Umowa ma być zrealizowana do 

jesieni 2024. Stecol złożył również ofertę na sąsiedni odcinek S7 Siedlin-Załuski. Uczestnicy 

tego przetargu byli tacy sami jak w wypadku przetargu na odcinek Załuski-Modlin. Również 

w tym przetargu Stecol była znacznie droższy (z wyceną w wysokości ponad 693 mln PLN) 

niż konsorcjum polsko kazachskie (591 mln PLN), w którym zmienił się tylko lider na Todini 

Asia Central. Oferta Stecol była również wyższa od oferty China Road and Bridge 

Corporat ion (ponad 626 mln PLN). Odcinek ma długość 13 km i dwie jezdnie po trzy pasy 

ruchu w każdym kierunku. Budowa ma być realizowana na śladzie istniejącej drogi krajowej 

nr 7 i również mają być zbudowane dwa węzły drogowe13. 

 

W maju 2019 r. Stecol przegrał przetarg na budowę odcinka S-1 Przybędza-Milówka, czyli 

tzw. obejścia Węgierskiej Górki. Zwycięzcą było konsorcjum Mirbud S.A., Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. i Prywatna Spółka Akcyjna Zrzeszenie Budowlane 

Interbudmontaż z Ukrainy. Polsko-chińskie konsorcjum złożyło jednak odwołanie  

o wykluczenie Maribudu z przetargu, które zostało uznane, a przetarg został unieważniony. 

Podstawą decyzji było wprowadzenie w błąd zamawiającego na temat spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w kwest ii doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko 
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kierownika robót mostowych, co było istotnym elementem wyboru oferenta14. Konsorcjum, 

w którym brało udział Stecol powołało się więc na podobne podstawy unieważnienia 

przetargu, które były przyczyną wyeliminowania chińskiej f irmy z przetargów o północną 

obwodnicę Krakowa i Zakopiankę i na które powoływał się m.in. Intercor, ówczesny 

konkurent Stecol. Był to już drugi przetarg. Poprzedni, wygrany w październiku 2018 r. przez 

włoskie f irmy został unieważniony, a odwołującym była wówczas inna chińska f irma China 

Railway.15  

 

Pierwsze sukcesy  

 

W lipcu br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała Stecol jako wykonawcę 

16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S14, która w praktyce będzie pełniła rolę 

zachodniej obwodnicy Łodzi. Przetarg, który wygrał Stecol dotyczy budowy odcinka Łódź 

Teofilów-Słowik. Chińska f irma podała najniższą ofertę w wysokości 724 mln PLN, o 54 mln 

więcej niż przewidywał kosztorys zamawiającego. GDDKiA zdecydowała się na 

zaakceptowanie tej oferty, gdyż wcześniejsze dwa były unieważnione16. 

 

W końcu października br. konsorcjum Stecol, Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor 

sp. z.o.o. z Zawiercia i Sinohydro Corporat ion Limited zdobyło najwięcej punktów  

w przeprowadzonym w formie aukcji elektronicznej przetargu na budowę mającego 71 km 

odcinka trasy kolejowej Rail Balt ica (między Czyżewem a Białymstokiem). PKP PLK nie 

podało wprost, czy wynik aukcji oznacza, że oferta polsko-chińskiego konsorcjum została 

wybrana za najlepszą w przetargu. Podpisanie umowy planowane jest na I kwartał 2020.  

W pierwszym przetargu konsorcjum zgłosiło najwyższą ofertę o wartości 5,2 mld PLN. 

Budżet zamawiającego wynosił 1,6 mld PLN.17 Realizacja zamówienia na podstawie oferty 

trzykrotnie przekraczającej zakładany budżet inwestycji budziła wątpliwości18. Stecol brał 

również udział w przetargu na budowę dróg na trasie Via Balt ica i na odcinku Podborze-

Śniadowo tworząc konsorcjum z Intercor jako liderem. Oferta polsko-chińskiego 

konsorcjum wynosiła ponad 912 mln PLN i była znacznie wyższa od oferty zwycięzcy 

przetargu f irmy Polaqua, która zaproponowała 749 mln PLN, ale również wyższa od oferty 

Strabagu (prawie 884 mln PLN) i Budimexu prawie 900 mln PLN. Długość nowo 
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wybudowanego odcinka to 19,5 km, a wykonawca ma dodatkowo przebudować  

i zmienić 3 km nawierzchni na S8. Na tym odcinku pierwotnym wykonawcą miała być f irma 

RUBAU, jednak nie uzyskała ZRID w terminie i przetarg został rozpisany ponownie19. 

Przekazanie do realizacji tak ważnej linii chińskim f irmom budzi wątpliwości, jednak 

większość z nich kierowana jest pod adresem Sinohydro20, która realizowała już kilka 

inwestycji w Polsce i będzie realizowała kolejne21. Sinohydro brała również udział  

w kontrowersyjnych i mało transparentnych projekty jak np. budowę dróg w Macedonii 

Północnej22, a ostatnio w projekt wydobycia boksytów i przetwórstwo w zamian za pożyczki 

w Ghanie23 oraz budowę elektrowni wodnych w Ekwadorze24. Jakość budowanej  

w Ugandzie megatamy również budzi wątpliwości25. 

 

O firmie Stecol 

 

Stecol Corporat ion (wcześniej Sinohydro Tianjin Engineering Co., Ltd.) jest 

przedsiębiorstwem państwowym, które wchodzi w skład grupy Power China. Osoby 

wchodzące w skład zarządu f irmy stanowią jednocześnie kierownictwo organizacji partyjnej 

KPCh.26 Prezes zarządu jest jednocześnie sekretarzem organizacji partyjnej, CEO i członek 

zarządu Zhao Jingbo to wicesekretarz, podobnie jak jedne z członków komisji nadzorczej. 

Jako przedsiębiorstwo państwowe Stecol może być w łatwiejszy sposób wykorzystane jako 

narzędzie do realizacji celów chińskiego rządu i KPCh niż te przedsiębiorstwa prywatne, 

które są słabiej powiązane i stosunkowo mnie zależne od dyrektyw partyjnych  

i administracji państwowej. W 2018 r. grupa Stecol była notowany na 43 miejscu wśród 

chińskich przedsiębiorstw, które realizowały kontrakty zagraniczne na roboty budowlane  

i inne usługi z zakresu robót infrastrukturalnych27. W 2017 r. była na miejscu 35 z prawie 886 

mln. Doświadczenie Stecol w samodzielnym prowadzeniu dużych inwestycji zagranicznych 

jest ograniczone ze względu na fakt, że wiele z wykonywanych przez nich robót było 

związanych z projektami prowadzonymi w ramach grupy Power China28. Dotyczy to 

również projektów w Polsce. Stecol na swojej stronie pokazuje projekt linii energetycznej 

400kV na trasie Chełm-Lublin29, nie wskazując swojej roli jako podwykonawcy, chociaż 

głównym wykonawcą jest Sinohydro30. W Polsce Stecol działa jako oddział chińskiej f irmy31.  
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Projekty, jakich podejmowała się f irma za granicą, głównie w Afryce, były zróżnicowane  

i powiązane z projektami grupy Power China. Znaczną część z nich stanowiły projekty 

instalacji wodnych. Stecol wykonywał również np. część prac przy budowie osiedli 

mieszkaniowych w Algierii32, hotelu w Tanzanii33 i elektrowni w Rwandzie34. Należy 

podkreślić, że dopiero w ostatnich latach Stecol wziął udział w większej liczbie projektów 

budowy lub renowacji dróg – głównie w Kenii, Tanzanii i Rwandzie35.  

 

Wnioski 

 

1. Chińska f irma po pierwszych porażkach w kolejnych dostosowała się do polskich 

wymogów w zakresie sporządzania dokumentacji i wykazała też znaczną elastyczność  

w doborze partnerów, podejmując współpracę również ze swoim konkurentem, f irmą 

Intercor, w czym dostosowała się do realiów panujących na polskim rynku. Jest to kolejna 

f irma obok Sinohydro czy Pinggao, która skutecznie wchodzi na rynek przetargów w Polsce, 

co może zachęcać kolejne. 

 

2. Stecol bierze udział w przetargach z innymi f irmami chińskimi w jednych tworząc 

konsorcja i współpracując, w innych konkurując. Nie ma do tej pory podstaw, by twierdzić, 

że Stecol uzgadnia z innymi f irmami chińskimi oferty i w związku z tym „dzieli” się 

projektami w Polsce. Współpracuje natomiast blisko z Sinohydro, innym członkiem Power 

China, którego dotychczasowe działania budzą pewne kontrowersje.  

 

3. W kilku przetargach oferty Stecol były wyższe niż konkurentów zarówno polskich – w tym 

zlokalizowanych w Polsce spółek zależnych zagranicznych przedsiębiorstw – jak  

i konkurentów pochodzących z Kazachstanu i Ukrainy. Wskazywać to może, że f irma 

koncentruje się na wybranych przetargach nie starając się za wszelką cenę wygrać 

wszystkich, w których bierze udział. Podnosi to wiarygodność działań f irmy na polskim 

rynku. 

 

4. Współpraca z polskimi przedsiębiorstwami w ramach konsorcjum wpływa na przyrost 

wiedzy i know how chińskiej f irmy w obszarze zasad operowania w Polsce, w szczególności 
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mechanizmów, jakimi rządzą się postępowania przetargowe oraz znajomości sieci 

podwykonawców. Zwiększa to możliwości Stecol do brania udziału w przyszłych 

przetargach, również jako samodzielny wykonawca, a nie członek konsorcjum, co może 

zaostrzyć konkurencję z rodzimymi wykonawcami. 

 

5. Ocena realizacji projektów, w które zaangażowany jest Stecol pod kątem wykorzystania 

polskich materiałów i zatrudnienia polskich wykonawców może być w ograniczonym 

zakresie dokonana w późniejszej fazie lub po zakończeniu projektu. Należy jednak mieć na 

uwadze, że oferowana przez chińskie przedsiębiorstwo niższa cena może okazać się 

korzyścią pozorną, jeśli będzie miał miejsce znaczny przepływ środków f inansowych do 

Chin z tytułu zakupu w Chinach materiałów budowlanych i wykorzystania chińskich 

pracowników. Jest to element szerszej kwest ii dotyczącej udziału w polskich przetargach 

infrastrukturalnych f irm zagranicznych, szczególnie spoza UE i realizowania przez nie 

inwestycji publicznych. 

 

6. Jako przedsiębiorstwo państwowe Stecol może być w łatwiejszy sposób wykorzystany 

jako narzędzie do realizacji celów chińskiego rządu i KPCh niż te przedsiębiorstwa 

prywatne, które są słabiej powiązane i stosunkowo mnie zależne od dyrektyw partyjnych  

i administracji państwowej. Czynnik ten powinien być uwzględniony w ocenie udziału f irmy 

w kluczowych projektach infrastrukturalnych.  

 

7. Stecol nie ma jeszcze znacznego doświadczenia jako samodzielny wykonawca 

infrastruktury drogowej w projektach zagranicznych, a dotychczasowe projekty prowadził 

głównie w Afryce i państwach azjatyckich. Doświadczenie zdobyte w projektach 

prowadzonych w odmiennych warunkach klimatycznych, terenowych i odmiennych 

standardach niekoniecznie może być przekładalne na polskie projekty – tym bardziej, że 

największy obecnie kontrakt, jakiego Stecol być może podejmie się ma za przedmiot linię 

kolejową, a w tym obszarze f irma ma jeszcze mniejsze doświadczenie niż w budowie dróg.  

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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