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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Termin otwarcia
ofert wyznaczono na dzień 29.05.2018r. (DIR)
2. Ogłoszono postępowanie przetargowe na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego systemu
ciepłowniczego. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18 maja 2018r. (DT/DC)
3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonanie systemu monitoringu sieci i obiektów
ciepłowniczych, dokonano otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy, tj. AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
(DT/DC)
4. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia,
sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., podpisano umowę
z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.. (AG)
5. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na usługę legalizacji ciepłomierzy wraz z sukcesywną
dostawą nowych ciepłomierzy ultradźwiękowych, podpisano umowę z firmą Landis + Gyr Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. (DT/DC)
6.
W
wyniku
ogłoszonego
postępowania
przetargowego
na
opracowanie
dokumentacji
projektowokosztorysowej modernizacji sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy
J.Słowackiego, podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Bartłomiej Kozłowski Wspólnik S.C. „KOMA” ZPiRI
z siedzibą w Łodzi. Rozpoczęto prace projektowe. (DIR)
7. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na Osiedlu Mickiewicza
w Mikołowie, podpisano umowę z Wykonawcą, tj. AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rozpoczęto
prace projektowe. (DIR)
8. Rozpoczęto roboty budowlane związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicy Dąbrowskiego. Wykonawcą
jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
9. Rozpoczęto roboty budowlane związane z wymianą awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnej w Osiedlu
Przy Plantach. Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
10. Trwają prace nad zmianą Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu jego
dostosowania do nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
(GK/DZ/DT/DW)
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Trwa realizacja 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”. Wykonawcą jest
firma Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie. (DIR/DT/OS)
2. Kontynuowane są roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Rybnickiej.
Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
3. Trwa realizacja budowy sieci ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej wraz z przyłączami
w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja i ul. K. Miarki. Wykonawcą jest PHUP FRIB-EX z siedzibą w Rudzie Śl..
(DIR/DC)
4. Trwa realizacja umowy w zakresie wykonania robót drogowych i sieciowych polegających na usunięciu
nieprawidłowości i usterek wykrytych i stwierdzonych po robotach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Wykonawcą jest firma ZW DROG-BUS Łożyński Bogusław z siedzibą w Chudowie. (DIR)
5. Trwa realizacja umowy w zakresie utworzenia i wdrożenia modułu Internetowego Biura Obsługi Klienta.
Wykonawcą jest firma Aspello Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. (I/GK/DZ/DW)
6. Na ukończeniu są roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Kosów. Wykonawcą jest
firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)

7. Zakończono inwestycję w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Hubera 4 wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wykonawcą była firma REMINSTAL sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach. (DIR)
8. Zakończono inwestycję w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Rekultywacji
i Melioracji „EKOWODBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie. (DIR)
9. Zakończono inwestycję w zakresie modernizacji sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej w ulicy
Wiejskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wykonawcą ww. inwestycji była firma REMINSTAL
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
10. Zakończono inwestycję dotyczącą budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków i odtworzeniem
nawierzchni obejmującej rejon ulicy Konstytucji 3-go Maja wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Wykonawcą była firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
11. W wyniku opracowanego raportu oddziaływania na środowisko kontynuowana jest procedura uzyskania
decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum
w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”. (DIR)
12. Zakończono prace polegające na wymianie taśmociągu do nawęglania na kotłowni przy ul.Grażyńskiego.
Wykonawcą była firma REMA POL II Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach. (DT/DC)
13. Kontynuowane są prace projektowe dla modernizacji awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulic
Musioła/Podleska. (DIR)
14. Kontynuowane są prace projektowe dla budowy odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulic
Strażacka/Malinowa. (DIR)
15. Na ukończeniu są prace projektowe dla modernizacji awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w ulicach:
Górna, Brzozowa. (DIR)
16. Zakończono prace projektowe dla modernizacji awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w ulicy Jasna.
(DIR)
17. Trwają 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)
18. Trwają odbiory gwarancyjne w ramach zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej
miasta Mikołów” (DIR)
19. Pozytywnym wynikiem zakończyła się procedura weryfikacji, złożonego do RZGW Gliwice Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 23.05.2018r. do 22.05.2021r. dla Gminy
Mikołów. (GK)
20. Pozytywnym wynikiem zakończyła się procedura weryfikacji, złożonego do Urzędu Regulacji Energetyki
Oddział Południowy, wniosku o zatwierdzenie taryf dla ciepła na okres kolejnych 12 miesięcy. Nowa taryfa
obowiązuje od 14.05.2018 roku. (DT/DC)

