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Komunikat prasowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Nowy termin zakończenia budowy EcoGeneratora
16 marca 2016 roku – to nowy termin zakończenia budowy Zakładu
Termicznego Unieszkodliwiania Opadów dla Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego – EcoGeneratora.
Do zmiany terminu doszło na wniosek wykonawcy inwestycji Mostostalu
Warszawa.
W stosunku do poprzedniego harmonogramu termin oddania
szczecińskiej spalarni do użytku został wydłużony o trzy miesiące.
Wniosek o zmianę terminu Mostostal uzasadnił przyczynami
ekonomicznymi i technicznymi. Do ekonomicznych zaliczył m.in. trudną
sytuację branży budowlanej, której efektem są kłopoty finansowe wielu
firm budowlanych, w tym także Mostostalu Warszawa. To z kolei
przełożyło się na potencjał wykonawczy Mostostalu.
Drugim czynnikiem ekonomicznym, który wpłynął na konieczność zmiany
harmonogramu inwestycji, była zmiana podwykonawcy już po podpisaniu
kontraktu z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów. Pierwotnie Mostostal
miał budować szczecińską spalarnię razem z francuską firmą CNIM.
Pomiędzy Wykonawcą a CNIM nie doszło jednak do zawarcia umowy
podwykonawczej. Powód: brak porozumienia w zakresie zobowiązań
finansowych kooperantów.
W tej sytuacji Mostostal musiał poszukać nowych podwykonawców a
także uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę zakresu prac zleconych
podwykonawcom.
Ostatecznie roli tej podjęły się firmy Rafako S.A. oraz Hitachi Power
Europe Services GmbH.
Ponadto zaistniały okoliczności techniczne, które wpłynęły na
przedłużenie prac budowlanych. Wszystkie istotne części spalarni będą
posadowione na betonowych palach. Część z ponad 3 tys. pali nie
osiągnęła wymaganej nośności.
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Jednocześnie Wykonawca zobowiązał się do przeprowadzenia
analizy powyższego przypadku
i opracowania
szczegółowego planu naprawczego w celu doprowadzenia podłoża
gruntowego do projektowanych parametrów. Do czasu akceptacji
rozwiązań przedstawionych w planie naprawczym prace w obszarze
bunkra na odpady zostały wstrzymane.
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