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Skierniewice, dnia 22.11.2012 r. 
  
  
  

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI  Sp. z o. o.   
Ul. Czerwona 7                        
96-100 Skierniewice 
       
( Zamawiający ) 

  
Nr  postępowania: MZK.09.P.2012 

 
  
publikacja ogłoszenia  w BZP pod numerem: 446754 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 r., 

na stronie internetowej Zamawiającego www.mzkskierniewice.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego. 

 
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr 2 (SIWZ) 

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługi p.n.:  
  
KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU 
KOMUNIKACJI SP. Z O.O.  W  SKIERNIEWICACH NA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2014 R. 
  

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi:  

 
KLAUZULE OBLIGATORYJNE: 

  
Pytanie nr 1: 

Czy   zamawiający   wyraża  zgodę  na  dopisanie  w  Klauzuli reprezentantów dodatkowo  
prokurentów i pełnomocnika? 
 
Odpowiedź: 
 
ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODĘ NA DOPISANIE DO KALUZULI REPREZENTANTÓW 
PROKURENTÓW I PEŁNOMOCNIKA. 

  
Pytanie nr 2: 

Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na    możliwość  zastąpienia  treści : 
 

Klauzula  ochrony  mienia wyłączonego z  eksploatacji  
 
w  ubezpieczeniu  mienia  od  zdarzeń  losowych na  zapis: -AD. BRAK RYZYKA 
UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I ZDARZEŃ LOSOWYCH, ZAMAWIAJĄCY 
WPROWADZIŁ ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA MIENIA- OD 
WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH 

 
Klauzula zaprzestania eksploatacji mienia 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, 
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, 
że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres 
dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie 
eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. 
Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres 
dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie 

http://www.mzkskierniewice.pl/
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następujące warunki: 
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i 
gotowe do użycia, 
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne 
ciecze oraz para. 
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny  lub przeznaczone do likwidacji 
pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.- ad ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA ZMIANĘ 
ZAPISÓW KLAUZULI NA PROPONOWANĄ PRZEZ WYKONAWCĘ 

 
i odpowiednio do ubezpieczenia  sprzętu  elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk: 
 

Odpowiedź : 
 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA ZMIANĘ ZAPISÓW TREŚCI ZAPROPONOWANĄ PRZEZ 
WYKONAWCĘ DLA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH ORAZ 
DLA SPRZETU ELELKTRONICZNEGO. 
 
Pytanie:  do pytania nr 2:  
 
Klauzula - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji 
Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres 
odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i 
eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w 
użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. 
Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwa w eksploatacji” rozumie się okres nie 
przekraczający 3 miesięcy. 
Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad 
poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, 
najmu lub leasingu. 
 
Odpowiedź : 
 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA ZMIANĘ ZAPISÓW TREŚCI ZAPROPONOWANĄ 
PRZEZ WYKONAWCĘ DLA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH SZKÓD 
MATERIALNYCH ORAZ DLA SPRZETU ELELKTRONICZNEGO. 
 
 
Pytanie nr 3: 

Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na  włączenie   do  ryzyka  sprzętu  elektronicznego od  wszystkich  
ryzyk klauzuli  następującej  treści: 

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT 

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez 
które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia 
danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian 
spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 

2. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w 
szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie 
lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata 
zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 

3. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu 
funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody 
związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 
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Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z 
zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia  
- szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. 

 

Odpowiedź : 
 
ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODĘ NA WŁĄCZENIE KLAUZULI CYBER RISK Z 
ZAPROPONOWANA TREŚCIĄ PRZEZ WYKONAWCĘ. 

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o  jednoznaczne potwierdzenie  ,że  w  Klauzuli  skutków opadów  lub  naporu  śniegu 
wyłączone  są  szkody  dotyczące samochodów  prywatnych  pracowników. 
 
Odpowiedź : 
 
ZAMAWIAJĄCY W KLAUZULI SKUTKÓW OPADÓW LUB NAPORU ŚNIEGU NIE  ROZSZERZYŁ  
OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ NA MIENIE PRYWATNE PRACOWNIKÓW JAKIM SĄ 
SAMOCHODY PRYWATNE PRACOWNIKÓW. 
ZAMAWIAJĄCY WPROWADZIŁ ZAPIS W KLAUZULI NR 

12. Klauzula przeniesienia ognia, wichury i zalania – Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe 
wyrządzone   w mieniu otaczającym na skutek  przeniesienia się  ognia, skutków działania  
wichury   lub  zalania bądź  powstałe na skutek osuwania , upadku  śniegu lub lodu na  mienie 
otaczające osób trzecich  również  pracowników .Dotyczy odpowiedzialności z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadania i użytkowania  mienia.  ZATEM ZAMAWIAJĄCY 
WPROWADZA  ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ  WYKONAWCY ZA USZKODZENIA  
POJAZDÓW PRACOWNIKÓW  SPOWODOWANE PRZENIESIENIEM BĄDŹ OSUWANIEM SIĘ 
ŚNIEGU, LODU LUB ICH UPADKU NA POJAZDY PRACOWNICZE, DLA NINIEJSZEJ KLAUZULI 
MIENIE PRACOWNIKÓW TRAKTOWANE JEST PRZEZ ZAMAWIAJACEGO JAKO MIENIE 
TRZECIE . 

Pytanie nr 5: 
 
Czy zamawiający wyraża  zgodę  na  obniżenie limitu wysokości szkód  w   Klauzuli samolikwidacji   
do  wysokości 5.000,00 zł? 

 
Odpowiedź : 
 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA OBNIŻENIE LIMITU DO POZIOMU 5.000,00 ZŁ  W 
KLAUZULI SAMOLIKWIDACJI. 
 
Pytanie nr 6: 
 
Czy zamawiający  wyraża  zgodę  na  doprecyzowanie w Klauzuli odstąpienia od zasady  proporcji ,że 
dotyczy sumy  ubezpieczenia poszczególnego  przedmiotu? 
 
Odpowiedź:  
 
ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, ŻE ODSTĄPIENIE OD ZASADY PROPORCJI DOTYCZY SUMY 
UBEZPIECZENIA POSZCEGÓLNEGO PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA. 
 
Pytanie nr 7: 
 
Prosimy  o potwierdzenie , że Klauzula warunków i taryf nie dotyczy ryzyk nie objętych zamówieniem i 
art.816 KC. 
 
Odpowiedź:  
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KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYZYK OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM  I 
ART.816 KC. 
 

 
KLAUZULE FAKULTATYWNE: 
 
Pytanie nr 8: 
 
Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na  zastąpienie  treści Klauzuli Terroryzmu, strajków , rozruchów i 
zamieszek  na zapisy  : 
 
Klauzula  Terroryzmu 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że: 

1. Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe  wskutek 
aktów terrorystycznych. 

2. Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek: 
1) skażenia biologicznego lub chemicznego 
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, 

strajków, gróźb i fałszywych alarmów  oraz 
3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, 

etnicznego, rasowego 
3. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w 

odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

4. Składka z tytułu niniejszej klauzuli oraz franszyza zostają określone w dokumencie ubezpieczenia. 
 
Klauzula  Strajków, zamieszek i rozruchów. 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że: 

1. Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w 
ubezpieczonym mieniu spowodowane : 

1) działaniem grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub 
politycznych, 

2) działaniem prawomocnych władz, zapobiegającym lub próbującym zapobiec 
sytuacjom określonym w pkt. 1) lub też mającym na celu złagodzenie ich 
następstw, 

3) działaniem grupy osób biorących udział w zamieszkach lub rozruchach 
4) działaniem prawomocnych władz mającym na celu stłumienie zamieszek / 

rozruchów lub zminimalizowanie następstw takich zamieszek. 
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) wynikające ze stałej lub czasowej  utraty kontroli nad mieniem wskutek jego 
zajęcia, zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze, 

2) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek 
bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek 
osobę trzecią, 

3) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu  
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie jest zwolniony na podstawie pkt.1) i 2) z 
odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową 
utratą kontroli nad mieniem. 

3. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie 
ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

4. Składka w tytułu niniejszej klauzuli zostaje określona w dokumencie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź : 
 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA WPROWADZENIE ZAPISÓW WYKONAWCY W POSTACI 
DWÓCH KLAUZUL, O ZAPROPONOWANEJ TREŚCI PRZEZ WYKONAWCĘ. DLA OCENY 
PUNKTACJI KALUZUL FAKULTATYWNYCH ZAMAWIAJĄCY OBYDWIE PROPONOWANE 
KLAUZULE TRAKTUJE JAKO JEDNĄ , PODLEGAJĄCĄ PUNKTACJI. 
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Pytanie nr 9: 
 
Wnosimy  o  możliwość  zastosowania w Klauzuli terroryzmu franszyzy redukcyjnej w  wys. 2 tys. zł. 
 
Odpowiedź : 
 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA PODWYŻSZENIE FRANSZYZY REDUKCYJNEJ DO 
2000,00 ZŁ. 
 
Pytanie nr 10: 
 
Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na  zastąpienie  treści Klauzuli drobnych robót budowlanych na  
zapis: 

 
Klauzula  Ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU 
ustala się, że: 

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel rozszerza wybrany przez Ubezpieczającego 
zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót  
budowlano-montażowych: 

1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w 
umowie ubezpieczenia 

2) w mieniu będącym  przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu 
odpowiedzialności określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia, 
który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót  oraz koszt ich 
wykonania w okresie ubezpieczenia, 

pod warunkiem, że : 
a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) 

odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 

obiektu lub konstrukcji dachu, 
c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w 

obiektach oddanych do użytkowania / eksploatacji, w miejscu 
ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, 

d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z 
obowiązującymi wymogami. 

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,  
2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z 

instrukcją producenta lub dostawcy,  
3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego 

zabezpieczenia i wykonania robót. 
3. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit 

odpowiedzialności o którym mowa w ust.1 pkt 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest 
zgłosić ten fakt do Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel może 
odpowiednio podwyższyć składkę. 

4. Składka z tytułu niniejszej klauzuli określona zostaje w dokumencie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź : 
 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA ZMIANĘ ZAPISÓW W KLAUZULI Z WPROWADZENIEM 
TREŚCI  ZAPROPNOWANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ. 
 
Pytanie nr 11: 
 
Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na  zastąpienie zapisu w załączniku nr 2 do SIWZ, część II – 
ubezpieczenia komunikacyjne, pkt. 2, ppkt. 2) 
… cytat 
„Oględziny pojazdu po szkodzie nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia 
szkody wraz ze sporządzeniem protokołu szkody.”  
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Zapisem… „Oględziny uszkodzonych pojazdów dokonywane będą przez Ubezpieczyciela lub na jego 
zlecenie w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody. Sporządzenie protokołu szkody 
nastąpi w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych”.  
 
Odpowiedź : 
 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA ZMIANĘ ZAPISÓW I TERMINU SPRZĄDZENIA 
PROTOKOŁU SZKODY  W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SIWZ ,W CZĘŚCI II,  PKT 2 PPKT 2.   

 
Pytanie nr 12: 
 
Proponujemy  zastąpienie zapisu w załączniku nr 2 do SIWZ, część II – ubezpieczenia 
komunikacyjne, pkt. 2, ppkt. 4) 
… cytat 
„Pokrycie kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego do 
wysokości 10% sumy ubezpieczenia. Koszty holowania i transportu nie są wliczane w ciężar sumy 
ubezpieczenia.”  
Zapisem… „Pokrycie kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu 
naprawczego do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, lecz 
nie więcej niż 2 000zł w przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowite do 3,5 
tony, pod warunkiem, że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez 
przedstawiciela ubezpieczyciela oraz nie więcej niż 1 500zł w przypadku pozostałych pojazdów.” 
 
Odpowiedź : 
 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA ZMIANĘ ZAPISÓW W CZĘŚCI II, PKT 2 PPKT 4 CO DO 
WYSOKOŚCI ZAPROPONOWANYCH LIMITÓW PRZEZ WYKONAWCĘ, NATOMIAST NIE 
WYRAŻA ZGODY NA ZAPIS „ POD WARUNKIEM, ŻE TRANSPORT POJAZDU Z MIEJSCA 
ZDARZENIA ORGANIZOWANY BYŁ PRZEZ PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZYCIELA”. 
 
Pytanie nr 13: 
 
Proponujemy dopisanie zapisu w załączniku nr 2 do SIWZ, część II – ubezpieczenia komunikacyjne, 
pkt. 2, ppkt. 7) 

… cytat 
„Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w: 
a) ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, 
bębny), elementach ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementach układu wydechowego 
(tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy) uwzględnia się indywidualne zużycie 
eksploatacyjne – stosownie do stanu tych elementów, 
b) pasach bezpieczeństwa, napinaczach pasów, poduszkach powietrznych i sterownikach do tych 
urządzeń oraz w wyposażeniu dodatkowym nie uwzględnia się ubytku wartości tych elementów.” 
 
Odpowiedź : 
 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA WPROWADZENIE DODATKOWEGO ZAPISU 
OKREŚLONEGO W  PKT A)  I B). 
 
Pytanie nr 14: 
 
Czy zamawiający wyraża  zgodę  na  obniżenie limitu wysokości szkód  w Klauzuli samolikwidacji do  
wysokości 5.000,00 zł? – dot.  załącznik nr 2 do SIWZ, część II – ubezpieczenia komunikacyjne, pkt. 
2, ppkt. 11). 
 
Odpowiedź :  
 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA OBNIŻENIE LIMITU WYSOKOŚCI DO 5.000,00ZŁ W 
KLAUZULI SAMOLIKWIDACJI - CZĘŚĆ II,  PKT 2 PPKT 11. 
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Pytanie nr 15: 
 
Wnosimy o usunięcie w załączniku nr 2 do SIWZ, część II – ubezpieczenia komunikacyjne, pkt. 2, 
ppkt. 12) treści Klauzuli reprezentantów.  
 
Odpowiedź :  
 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA USUNIĘCIE KLAUZULI REPREZENTANTÓW WSKAZANEJ 
W CZĘŚCI II,  PKT 2 PPKT 12. 

 
Pytanie nr 16: 
 
Wnosimy o dopisanie w „Klauzulach Obligatoryjnych” do klauzuli nr 13. („Klauzula odstąpienia od 
prawa regresu”) zwrotu: „nie dotyczy ryzyka OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”.  
 
Odpowiedź :  
 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA WPROWADZENIE ZAPISU „NIE DOTYCZY RYZYKA OC 
POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH”. 
 
 
 

Podpisał: 
mgr inż. Karol Dratkiewicz 
Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. 
w Skierniewicach 


