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Maj 2021
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Ogłoszono przetarg na kompleksowe ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i
odpowiedzialnościcywilnej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
2. Zawarto umowę z firmą BM AQUA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Będzinie na przebudowę wodociągu wrazz
przyłączami w ul. Pszczyńskiej.
3. Ogłoszono przetarg na przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej wraz z budową umocnienia dna i skarpw
wylocie potoku Jamna.
4. Zawarto umowę z firmą BPE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie na przebudowę oraz rozbudowę
sieciciepłowniczej i wodociągowej w rejonie ulic Bolesława Śmiałego, Gwarków i Płk. Kiełbasy.
5. Ogłoszono przetarg na remont kotłowni przy ul. Grażyńskiego w zakresie ograniczenia mocy kotłów
wrazzabezpieczaniem mocy szczytowej.
6. Ogłoszono przetarg
na
dostawę,
instalację
i
wdrożenie
Zintegrowanego
Systemu
Informatycznegowspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z
o.o.
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Rozpoczęły się prace związane z inwestycją pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami
iodgałęzieniami do nieruchomości w rejonie ul. Pszczyńskiej. (DT/DI)
2. Rozpoczęły
się
prace
związane
z
realizacją
inwestycji
pn.:
„Przebudowa
sieci
ciepłowniczejniskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków znajdujących się przy ul. Płk. Kiełbasy
37 oraz Przedszkola nr 11 przy ul. Kownackiej. (DT/DI)
3. Kontynuujemy prace związane z bieżącym usuwaniem awarii w ramach podpisanej umowy na
usuwanieawarii sieci wodno-kanalizacyjnych. Zakończone zostały roboty obejmujące przebudowę
kanalizacji sanitarnej w ul. Kownackiej. (DT/DI)
4. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dlaprzebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni
ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
5. Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci
kanalizacjisanitarnej w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej. (DT/DI)
6. Na
ukończeniu
opracowywanie
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
dla
przebudowy
sieciwodociągowej w rejonie ul. Długiej. Wykonawcą jest firma ARKADA Maciej Gaweł z siedzibą we
Wrocławiu. (DT/DI)
7. Na ukończeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie
ul.Piwnej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DT/DI)
8. Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowejw
ul. Konstytucji 3-go Maja. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w
Gliwicach. (DT/DI)

9. Zakończono procedurę dotyczącą uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy
siecikanalizacyjnej w rejonie osiedla Przy Plantach. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o.
Sp.k. z siedzibą w Gliwicach. (DT/DI)
C - inne:
1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).
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