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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na II etap przebudowy sieci wodociągowej w rejonie
ul. Rybnickiej. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 24.06.2019r. (DIR)
2. Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację sieci ciepłowniczej w rejonie os. Przy
Plantach 8. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 19.06.2019r. (DT/DC)
3. Ogłoszono postępowanie przetargowe na drugi etap budowy sieci wodociągowej w ulicy Fitelberga.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18.06.2019r. (DIR)
4. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
przebudowywanej sieci wodociągowej i ciepłowniczej w rejonie ulic: Kiełbasy, Gwarków, Bolesława
Śmiałego. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18.06.2019r. (DIR)
5. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wymianę i regulację włazów kanalizacyjnych oraz skrzynek
zasuwowych/hydrantowych na terenie gminy Mikołów. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień
18.06.2019r. (DT/DW)
6. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie operatów wodnoprawnych. Termin otwarcia
ofert wyznaczono na dzień 18.06.2019r. (DT/DW)
7. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej w rejonie ulic
Malinowa/Strażacka, dokonano otwarcia ofert i trwa badanie dokumentów. (DIR)
8. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na prowadzenie całodobowego pogotowia
awaryjnego sieci ciepłowniczej, podpisano umowę z firmą PPHU „ALG” Andrzej Gasz z siedzibą
w Gostyni. (DT/DC)
9. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę węgla energetycznego na potrzeby
kotłowni przy ul. Grażyńskiego, podpisano umowę z firmą STANPAW Sp. z o.o. z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej. (DT/DC)
10. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na opracowanie analizy ryzyka do
ustanowienia stref ochronnych dla ujęcia wody Śmiłowice, podpisano umowę z Przedsiębiorstwem
Geologicznym we Wrocławiu PROXIMA S.A. (DT/DW)
11. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na wyburzenie obiektów nieczynnego ujęcia
wody Bujaków, podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Specjalistyczna Firma Wyburzeniowa Urszula
Warwas Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach. Roboty wyburzeniowe na ukończeniu. (DT/DW)
12. Postępowanie przetargowe na opracowanie projektu, zakup, dostawę i uruchomienie nowej kraty
zgrzebłowej w pompowni ścieków na oczyszczalni ścieków Centrum, zostało zamknięte bez wyboru
oferty. Ponownie ogłoszono przedmiotowe postępowanie z terminem otwarcia ofert w dniu 24.06.2019r.
(DT/OS)
13. Postępowanie przetargowe na modernizację systemu APKiA na obiekcie pompowni głównej
i pompowni osadu na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie, zostało zamknięte bez wyboru oferty.
(DT/OS)
14. Postępowanie przetargowe na wymianę wodomierzy, zostało zamknięte bez wyboru oferty.
(DT/DW)
15. Rozpoczęto budowę sieci ciepłowniczej niskoparametrowej w rejonie ul. Jana Pawła II i Rynku
w Mikołowie, Wykonawcą P.S. Energoterm Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. (DIR)
16. Rozpoczęto prace projektowe w zakresie modernizacji sieci wodociągowej w rejonie

ul. Cmentarnej. (DIR)
17. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci
ogólnospławnej oraz wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Dokonano wyboru oferty, tj. PWN inż. Maria
Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
18. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej. (DIR)

B – Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Kontynuowane są prace projektowe w zakresie modernizacji sieci wodociągowej na osiedlu
Piłsudskiego. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
2. Trwają roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy
Staropodleskiej. Wykonawcą jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)
3. Trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na
wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej. Wykonawcą jest Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej
Jerzy Sowa z siedzibą w Trzebini. (DIR)
4. Kontynuowane są prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo –
kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Podgórna. Wykonawcą jest PWN
inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
5. Kontynuowane są prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo –
kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Wykonawcą
jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
6. Trwają prace projektowe w zakresie modernizacji sieci wodociągowej w rejonie ul. Strzechy. (DIR)
7. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowanej i przebudowywanej
sieci wodociągowej w rejonie ulic: Rolniczej, Wspólnej i W. Pileckiego. Wykonawcą jest firma ARKADA
Maciej Gaweł z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju. (DIR)
8. 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)

C - Standardowo prowadzimy:
1- Standardowo prowadzimy wszystkie działania związane z zadaniami własnymi spółki: dostarczanie
wody, odbiór ścieków, dostarczanie ciepła dla mieszkańców Mikołowa; tj. m.in.:
- bieżąca eksploatacja obiektów spółki pracujących w ruchu ciągłym: ujęcia wody, hydroforownie,
oczyszczalnia ścieków, kotłownia,
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych/kanalizacyjnych/ciepłowniczych,
- odbiór przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych,
- wymiana wodomierzy, odczyty wodomierzy, wymiana ciepłomierzy, odczyty ciepłomierzy,
- monitoring pracy sieci i tłoczni,
- czyszczenie sieci kanalizacyjnych,
- wymiana awaryjnych odcinków sieci, rozbudowa sieci,
- wydawanie warunków technicznych,
- uzgadnianie dokumentacji projektowych,
- prowadzenie uzgodnień lokalizacyjnych w zakresie sieci i obiektów wod-kan,
- prowadzenie nadzoru branżowego,
- udział w pracach odbiorowych sieci i urządzeń wod-kan
- wizje w terenie,
- przeprowadzanie kontroli terenowych w celu weryfikacji legalności podłączeń do sieci wod-kan,
- zawieranie umów/aneksów na dostawę wody i odbiór ścieków, na dostawę ciepła,
- dostawa wody,

- odbiór i oczyszczanie ścieków,
- dostarczanie c.o. i c.c.w,
- prowadzenie działalności windykacyjnej,
- bieżąca obsługa klientów Spółki.
D - inne:
1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).
2. Złożono wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki na zatwierdzenie taryfy dla ciepła na nowy
okres rozliczeniowy. Trwa weryfikacja przedmiotowego wniosku.
3. Złożono wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o udzielenie pożyczki dla zadania „Budowa sieci
wodociągowej w ul. Staropodleskiej w Mikołowie”.

