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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb ZIM Sp. z o.o. w
roku 2018. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.01.2018r. (DIR)
2. Z uwagi na brak ofert ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót polegających na
usunięciu nieprawidłowości i usterek wykrytych i stwierdzonych po robotach na sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 5.02.2018r. (DIR)
3. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę węgla energetycznego w ilości 4000 Mg dla potrzeb
kotłowni przy ul. Grażyńskiego. W dniu 17.01.2018r. dokonano wyboru oferty, tj. firmy CARBO z siedzibą w
Radomsku. (DT/DC)
4. Ogłoszono postępowanie przetargowe na usługi sprzętowo – transportowe. W dniu 17.01.2018r. dokonano
wyboru oferty, tj. PPHU „ALG” Andrzej Gasz z siedzibą w Gostyni. (DT/DS)
5. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonanie analiz laboratoryjnych w 2018 roku,
podpisano umowę z Ośrodkiem Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DT/OS)
6. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonywanie usługi czyszczenie kanalizacji w 2018
roku, podpisano umowę z firmą UNIMARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach. (DT/DW/OS)
7. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę do oczyszczalni ścieków Centrum
zestawów odczynników do spektrofotometru podpisano umowę z firmą Odczynniki Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą
w Katowicach. (DT/OS)
8. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na renowację dróg i chodników po usuwaniu awarii 34
na sieci wod - kan. W roku 2018, podpisano umowę z Zakładem Usługowo Produkcyjno Handlowym „MAXBUD 1” Tomasz Warchala z siedzibą w Rudzie Śląskiej (DT/DW).
9. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na realizację I etapu zadania:
„Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki
osadów ściekowych”, w ramach którego zostanie wykonana „Modernizacja układu napowietrzania reaktora
biologicznego na oczyszczalni ścieków CENTRUM w Mikołowie”, podpisano umowę z wykonawcą, tj. firmą
Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie. (DIR/DT/OS)
10. Rozpoczęto prace projektowe w zakresie modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków
i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ul. Fitelberga, Wierzbowej w Mikołowie. Wykonawcą projektu
jest firma Invest – map Łukasz Muzyk z siedzibą w Katowicach. (DIR)
11. Przygotowano dokumentację przetargową w celu ogłoszenia postępowania na usuwanie awarii oraz
awaryjną wymianę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. (DIR)
12. Przygotowano dokumentację przetargową w celu ogłoszenia postępowania w zakresie przebudowy sieci
wodociągowej w ulicy Rybnickiej. (DIR)
13. Uzyskano zatwierdzenie Rady Miejskiej Mikołowa dla aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Mikołów na lata 2017-2021”. (DIR)
14. Opracowano i przyjęto do realizacji Plan gospodarczo – finansowy oraz Plan inwestycji i remontów ZIM Sp.
z o.o. na rok 2018. (GK/DIR/DT)
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Kontynuowane są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków
i odtworzeniem nawierzchni obejmującej rejon ulicy Konstytucji 3-go Maja. Wykonawcą robót jest firma
REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją II etapu sieci wodociągowej, tj. fragment ul. Podleskiej w
ramach projektu „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków obejmującym
rejon ulic: Podleska, Czereśniowa, Jagodowa, Baziowa, Wiosenna, Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleska,
Wspólna, Rolnicza oraz 27-Stycznia”. Wykonawcą jest firmą WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach.
(DIR)

3. Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej. Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Rekultywacji i Melioracji „EKOWODBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w
Będzinie. (DIR)
4. Kontynuowane są roboty budowlane w zakresie modernizacji sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej.
Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w tej ulicy została zakończona. Wykonawcą ww. robót jest firma
REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
5. Trwa opracowywanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki
osadów ściekowych”. Wykonawcą jest firma EKOVERT Łukasz Szkudlarek z siedzibą we Wrocławiu. (DIR)
6. Na ukończeniu są prace projektowe dla modernizacji awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w ul. Górnej.
(DIR)
7. Trwają prace projektowe dla modernizacji awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w ulicach:
Dąbrowskiego, Kosów, Brzozowa, Jasna, Zielona. (DIR)
8. Zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci
ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej. Wykonawcą ww. zakresu jest firma Invest – map
Łukasz Muzyk z siedzibą w Katowicach. (DT/DC/DIR)
9. Trwają odbiory gwarancyjne w ramach zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej
miasta Mikołów” (DIR)

C - inne:
1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).
2. Zatwierdzono przez URE zmianę taryfy na ciepło. Zmieniona taryfa będzie obowiązywała od 01.02.2018 rok.

