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Chcemy dokończyć budowę EcoGeneratora
- Jeśli Mostostal Warszawa nie wznowi do jutra prac, rozwiążemy z nim kontrakt i
poszukamy innego wykonawcy – deklaruje Tomasz Lachowicz prezes Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów.
Po wczorajszym oświadczeniu Mostostalu Warszawa o odstąpieniu od umowy na
budowę szczecińskiej spalarni działania inwestora, czyli Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów koncentrują się na zakończeniu budowy w terminie, czyli do grudnia 2016
roku i ograniczeniu ewentualnego opóźnienia do minimum.
Wczoraj ZUO wezwało Mostostal Warszawa do niezwłocznego wznowienia prac. Jeśli
Mostostal nie podejmie żadnych działań do jutra w południe, ZUO rozwiąże kontrakt z
winy Wykonawcy i obciąży go wszystkimi wynikającymi stąd kosztami.
To, w jaki sposób zostanie wyłoniony następca Mostostalu Warszawa, zależy od
ekspertyz prawnych i technicznych, które są w tej chwili przygotowywane.
Wybór głównego wykonawcy na drodze przetargu oznacza kilkumiesięczną przerwę w
budowie. Ekspertyzy prawne dotyczą pytania, czy są formalne warunki do wyboru
wykonawcy bez przetargu (z wolnej ręki). Podobnie od strony technicznej sprawdzane
jest, czy istnieje konieczność procedury bezprzetargowej ze względu na ryzyko
degradacji wytworzonego majątku.
Projekt pn. Budowa Termicznego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego otrzymał unijną dotację w kwocie 279 mln zł.
Warunkiem zachowania dotacji jest oddanie do użytku EcoGeneratora do grudnia 2016.
Jeśli nie uda się dotrzymać terminu, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów podejmie
starania, aby otrzymać zgodę Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeniesienie wydatków związanych z
projektem na unijną perspektywę budżetową 2014-2016.
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