Komunikat Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, Szczecin 1 czerwca 2015

EcoGenerator – aktualny stan prac
Termin oddania zakładu do eksploatacji (grudzień 2015) nie zostanie dotrzymany.
Obecnie Mostostal Warszawa deklaruje, że EcoGenerator będzie gotowy do pracy z
końcem lipca 2016 roku.
Realizowana na Ostrowie Grabowskim inwestycja nie przekroczyła półmetka.
Zaawansowanie prac na podstawie zapłaconych faktur na koniec kwietnia wynosiło 33,5
proc. Faktyczne ZUO ocenia na ok. 40 proc.
Mostostal skierował do ZUO szereg roszczeń, które miałyby uzasadniać wydłużenie budowy.
Zarząd ZUO odrzucił je jako niezasadne. Mostostal wygrał przetarg w formule „zaprojektuj i
wybuduj”. Ponosi pełną odpowiedzialność za realizację inwestycji zgodnie z
harmonogramem. W ocenie Zarządu ZUO problemów z palowaniem czy z podwykonawcami
– nie można zakwalifikować jako niezależnych od Mostostalu.
Ryzyko utraty dotacji w związku z przekroczeniem terminu Zarząd ZUO ocenia jako bardzo
niskie. Dotacja nie będzie zagrożona, jeśli zostaną spełnione dwa warunki. Pierwszy:
zgodnie z umową o dofinansowaniu do końca 2015 roku ZUO wyda na prace budowlane
tzw. środki kwalifikowane, czyli 314 mln zł. Drugi: zakład zostanie oddany do eksploatacji
przed końcem 2016 roku.
ZUO już zapłaciło Mostostalowi Warszawa 167,5 mln zł, a łączna wartość faktur
wystawionych przez Mostostal wynosi 180 mln. Planowana wartość wykonanych robót
budowlanych na koniec lipca br. to 250 mln. Aby spełnić warunek wykorzystania pełnej
dotacji, w okresie sierpień - grudzień Mostostal Warszawa powinien wykonać prace
budowlane o wartości nie mniejszej niż 64 mln. W ocenie zarządu ZUO jest to scenariusz
realny.
Drugi warunek, który musi być spełniony, to oddanie zakładu do eksploatacji do końca 2016
r. Zgodę na wydłużenie realizacji inwestycji na rok 2016 wydała Instytucja Pośrednicząca
(Ministerstwo Środowiska). Zgodnie z deklaracjami Wykonawcy termin ten nie jest
zagrożony.
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EcoGenerator dobrej energii
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego powstaje w porcie szczecińskim na Ostrowie Grabowskim. Będzie działać
pod nazwą EcoGenerator, bo ograniczając składowiska odpadów zapewni ciepłą wodę,
ogrzewanie i prąd 30 tys. gospodarstw domowych.
Za realizację projektu odpowiada miejska spółka celowa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.
Generalnym wykonawcą spalarni jest Mostostal Warszawa.
Koszt inwestycji: 711 mln zł. Główne źródła finansowania: 255 mln zł - dotacja z Funduszu
Spójności Unii Europejskiej. 280,7 mln - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 60 mln zł – środki własne ZUO.
Więcej: ecogenerator.eu

Budowa EcoGeneratrora, hala kotłów
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