ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.
Prezes Zarządu Marcin
Stokłosa ul. Kolejowa 4 tel. 32
218 05 51

Wrzesień 2021
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu
siedzibyZakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. wraz z dostawą i montażem ładowarek samochodów
elektrycznych, które zostaną usytuowane na parkingu Zakładu.
2. Zamknięto bez wyboru oferty przetarg na budowę ściany oporowej na terenie kotłowni przy
ul.Grażyńskiego.
3. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3
Majaw Mikołowie.
4. Zamknięto bez wyboru oferty przetarg na wymianę odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnych o
dużejawaryjności.
5. Podpisano umowę na dostawę węgla energetycznego z firmą ATEX z siedzibą w Pilchowicach.
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Zakończone zostały prace związane z inwestycją pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami
iodgałęzieniami do nieruchomości w rejonie ul. Pszczyńskiej. (DT/DI)
2. Na ukończeniu są prace związane z awaryjną wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonieul.
Stara Droga w Mikołowie. (DT/DI)
3. Zakończone zostały prace związane z rozbudową sieci wodociągowej wraz z zabudową komory zasuw
wul. Jesionowej, obręb Śmiłowice. (DT/DI)
4. Kontynuowane są prace budowlane polegające na przebudowie wylotu kanalizacji deszczowej do
potokuJamna w rejonie ul. Porazińskiej. (DT/DI)
5. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dlaprzebudowy wylotu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dzieńdziela. (DT/DI)
6. 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)
7. 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)
C - inne:
1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).

