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Elektrownia Puławy - kalendarium

Grudzień 2008 r. - Projekt pn. „Elektrownia Puławy” formalnie zainicjowany przez Vattenfall
Poland oraz Zakłady Azotowe Puławy.
Kwiecień 2010 r. - Zakłady Azotowe Puławy oraz Vattenfall Generation Poland podpisują
umowę określającą warunki współpracy przy realizacji przedsięwzięcia, polegającego na
wybudowaniu i eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni o mocy powyżej 1400 MWe.
Październik 2010 r. - Zmiana strategii koncernu Vattenfall, dotycząca koncentracji na rynku
szwedzkim, holenderskim i niemieckim oraz ukierunkowaniu na odnawialne źródła energii.
Maj 2011 r. - PGE GiEK przejmuje od Vattenfalla prawa do połowy udziałów w projekcie
Elektrowni Puławy. Następuje modyfikacja projektu w kierunku budowy elektrowni lub
elektrociepłowni o mocy zainstalowanej ok. 840 MWe.

Sierpień 2012 r. - Ogłoszenie przetargu na budowę elektrowni gazowo-parowej (duobloku) o
mocy 800-900 MWe.
Styczeń 2014 r. - Cztery oferty wstępne na budowę Elektrowni Puławy. Wśród nich: Alstom,
konsorcjum spółek Siemens, konsorcjum spółek SNC-Lavalin oraz konsorcjum General Electric,
Iberdrola.
Grudzień 2014 r. - Przetarg unieważniony. Jako powód wskazano „brak odpowiednich
przepisów prawa zapewniających długoterminowe wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji”.
Jednocześnie PGE GiEK sprzedaje swoje udziały w spółce Elektrownia Puławy na rzecz Grupy
Azoty ZAP.
Lipiec 2015 r. - Elektrownia Puławy uzyskuje prawomocną decyzję środowiskową dla
inwestycji w nowym kształcie - bloku gazowo-parowego o mocy 400 MW. Ponadto dochodzi do
podpisania umowy o zastępstwo inwestycyjne ze spółką Prozap, należącą do Grupy Azoty
ZAP.
Październik 2015 r. - PGNiG, Elektrownia Puławy oraz Grupa Azoty ZAP zawarły trójstronne
porozumienie, dotyczące negocjacji ws. umowy na dostawy gazu.
Marzec 2016 r. - Reaktywacja przetargu z lat 2013-2014. Elektrownia Puławy udostępnia
SIWZ trzem producentom turbin, którzy brali udział w poprzednim postępowaniu. Są to Alstom,
General Electric i Siemens. Ponadto EBOiR, BGK i ING złożyły pisemne deklaracje
finansowania inwestycji.
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Październik 2016 r. - Pomimo sygnalizowanych przez zarząd Grupy Azoty możliwości zmiany
paliwa na węgiel kamienny w projekcie Elektrowni Puławy, wpływają oferty wstępne dotyczące
bloku gazowo-parowego 400 MW. Składają je Siemens oraz General Electric (GE przejęło
energetyczne aktywa Alstomu).
Luty 2017 r. - Siemens oraz GE Power składają oferty cenowe.
31 marca 2017 r. - Unieważnienie przetargu na blok gazowo-parowy i rozpoczęcie prac nad
przygotowaniem inwestycji w blok opalany węglem kamiennym.
Kwiecień 2017 r. - Nowy wariant inwestycji to blok na węgiel kamienny o mocy 90 MWe/240
MWt.
Sierpień 2017 r. - Ramboll Polska wybrany na doradcę technicznego na potrzeby realizacji
przedsięwzięcia.
Grudzień 2017 r. - Komitet Rozwoju Grupy Azoty pozytywnie zaopiniował i rekomendował
konieczność budowy bloku energetycznego opalanego węglem.
30 Stycznia 2018 r. - Uruchomienie przetargu na blok węglowy o mocy 100 MWe
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