
 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE C 

 

UBEZPIECZENIE  

KOMUNIKACYJNE 



Załącznik 1C 
 

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

 
C.1. Pojazdy do ubezpieczenia -  zgodnie z załącznikiem - wykaz pojazdów . 
 
C.2. Przedmiot umowy  
Zakres Ubezpieczenia: 
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie pojazdów będących własnością Zamawiającego będących w jego posiadaniu.  
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje pełny zakres ubezpieczenia OC, AC, NNW uwzględniający: 
- odszkodowanie w razie uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu wraz z wyposaŜeniem oraz utraty elementów 
pojazdu i wyposaŜenia od następujących ryzyk (zdarzeń): 

1. nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, lub 
zwierzętami. 

2. poŜaru i/ lub wybuchu 
3. powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody 
4. działania osób trzecich 
5. upadku części budynku lub budowli, upadku drzewa, o ile nie da się ustalić właściciela lub odpowiedzialności 

właściciela  
6. działania czynnika termicznego i/lub chemicznego 
7. uŜycia pojazdu w związku z akcją ratowniczą i przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska 

- odszkodowanie w razie kradzieŜy pojazdu 
- odszkodowanie w razie uszkodzeń pojazdu w wyniku aktów wandalizmu 
 
Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej: 
1. Odpowiedzialność Cywilna  –  UE 
2. AC                                   –  UE 
3. NNW                                –  UE 
 
C.3.  
W umowie ubezpieczenia nie stosuje się udziału własnego/franszyz lub obniŜenia odszkodowania w stosunku do Ŝadnej 
z powstałych  szkód z ubezpieczenia AC, 
Składka obejmuje ubezpieczenie amortyzacji części.  
 
C.4. Warunki ubezpieczenia  
W przypadku odmiennego uregulowania zawartego w Karcie Ryzyka/Warunkach Szczegółowych w stosunku do OWU 
przedłoŜonych przez Wykonawcę, zastosowanie mają postanowienia Karty Ryzyka/Warunków Szczegółowych, które w 
zakresie warunków ubezpieczenia stanowić będą Cedułę do Polisy ubezpieczenia 
 
C.5. Wyrównanie okresów ubezpieczenia 
Dla uzyskania jednolitego terminu rozpoczęcia (zakończenia) okresu ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów i rodzajów 
ubezpieczeń komunikacyjnych, pojazdów przyjmowanych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy strony uzgodniły co 
następuje: 

1. Strony postanawiają niniejszą klauzulą wyrównać okresy ubezpieczeń komunikacyjnych na dzień będący 
końcem okresu ubezpieczeń określony w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia 

2. Wyrównanie okresów ubezpieczeń będzie się odbywało wg poniŜszych zasad: 
 Dla ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej polisa zostanie wystawiona na okres 12 miesięcy od dnia wskazanego 
w wykazie pojazdów, a następnie w pierwszym roku trwania umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana przez strony za 
porozumieniem na dzień odpowiadający dniowi wyrównania okresów ubezpieczenia tego roku, na który przypada  
pierwszy 12 miesięczny okres ubezpieczenia. 
 Dla ubezpieczeń AC, NNW zostanie wystawiona polisa na okres pozostający do dnia odpowiadającego dniowi 
wyrównania okresów ubezpieczenia tego roku, na który przypada  pierwszy 12 miesięczny okres ubezpieczenia. . Polisa 
wystawiona na okres krótszy niŜ 12 miesięcy  obejmuje równieŜ ryzyko kradzieŜy pojazdu. 
 

3. Składka  
 W przypadku ubezpieczeń Auto Casco, NNW składka zostanie naliczona pro rata temporis 
 W przypadku ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, składka zostanie rozliczona po okresie ubezpieczenia  
 proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia,  

4. Zasady ustalone niniejszą klauzulą mają zastosowanie równieŜ w stosunku do pojazdów nabywanych w czasie 
trwania okresu ubezpieczenia. 

5. Zakres ubezpieczenia dla ubezpieczenia Auto Casco obejmuje włączenie ryzyka kradzieŜy takŜe w przypadku 
okresów ubezpieczenia krótszych niŜ 12 m-cy. 

 
 
 
 
 
 
 



C.6. Zamówienie Uzupełniające 
1. Wszystkie dodatkowo ubezpieczane pojazdy w trakcie obowiązywania Polisy ubezpieczane będą w oparciu o 

stawki jednostkowe ustalone dla zamówienia podstawowego.  
 
C.7. Składki, stawki  

1. Składka ubezpieczeniowa Auto-Casco naliczana będzie wg stawki określonej w stosunku do wartości rynkowej 
samochodów, której podstawą jest faktura zakupu nowego samochodu bądź stosowne katalogi lub programy 
komputerowe do ustalania wartości pojazdu.. 

2. Dla całości zamówienia ustalono podane w ofercie jednolite stawki dla grup pojazdów: 
 Dla ubezpieczenia OC, NW kwotowe na jeden pojazd, 
 Dla ubezpieczenia AC procentowe na jeden pojazd, 
 Stawki określone powyŜej będą stosowane w odniesieniu do ,,Zamówienia Uzupełniającego” 

3. W przypadku ubezpieczania pojazdów w trakcie trwania Umowy - dla okresu krótszego niŜ 12 m-cy składka 
ubezpieczenia będzie kalkulowana ,,pro rata temporis“ w oparciu o jednolite stawki kwotowe i procentowe 
odpowiednio dla poszczególnych grup pojazdów 

 
C.8. Sposób określenia stawek dla grup pojazdów  
Auto-Casco jednolita stawka    ....................................% 
OC jednolita stawka kwotowa......................................PLN 
Suma Gwarancyjna na pojazd......................................PLN 
Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie: 
szkody osobowe ........................PLN 
szkody rzeczowe .......................PLN 
NW jednolita stawka kwotowa................................... PLN 
Suma Ubezpieczenia na poszkodowanego.................. PLN 
Suma Ubezpieczenia na pojazd..................................PLN 
 
Szczegółowy wykaz stawek/składek z podziałem na grupy pojazdów wg załączonego zestawienia. 
 
C.9. Postanowienia dodatkowe- wystawienie dokumentów ubezpieczenia 
Dla ubezpieczenia OC polisy na kaŜdy pojazd lub polisa na wszystkie pojazdy  
plus dowody ubezpieczenia (kartoniki) 
Dla ubezpieczenia AC, NW jedna polisa na wszystkie pojazdy 
 
C.10 Ustalenie wypłaty odszkodowania 
C.10.1 Szkoda całkowita (z zastrzeŜeniem pozostałych zapisów niniejszych warunków szczegółowych): 
-za szkodę całkowitą uznaje się uszkodzenie pojazdu w stopniu przekraczającym koszt naprawy uszkodzonego pojazdu 
(przy kosztach naprawy brutto z VAT) przekraczające 70% rynkowej wartości brutto (z VAT) pojazdu bezpośrednio 
przed powstaniem szkody.  
Koszt naprawy pojazdu stanowiący podstawę do określenia szkody całkowitej ustala  na podstawie wyceny Zakładu 
Ubezpieczeń wg zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax z uwzględnieniem podatku VAT. 
Wypłata odszkodowania w przypadku szkody całkowitej ustalona jest jako róŜnica wartości pojazdu i wartości 
pozostałości (z uwzględnieniem VAT, jeŜeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczenia VAT z tego 
tytułu) 
 
-w przypadku kradzieŜy pojazdu odszkodowanie wypłacane jest w wysokości równej wartości pojazdu bezpośrednio  
przed powstaniem szkody z uwzględnieniem VAT, jeŜeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczenia 
VAT z tego tytułu),  
 
C10.2 Szkoda częściowa 
Ustalenie wysokości odszkodowania  
Następuje na podstawie wyceny sporządzonej  wg zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, (z uwzględnieniem 
VAT, jeŜeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczenia VAT z tego tytułu), wg: 
A/ norm czasowych operacji naprawczych  określonych przez producenta, 
B/ stawki za 1 roboczogodzinę ustaloną w oparciu o ceny usług w warsztatach naprawczych na terenie działalności 
jednostki likwidującej szkodę, 
C/kosztu części zamiennych bez stosowania ubytku wartości części  (z uwzględnieniem VAT, jeŜeli 
Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczenia VAT z tego tytułu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.11. KLAUZULE BROKERSKIE: 
W umowie ubezpieczenia pojazdów stosuje się klauzule: 
1. KLAUZULĘ STEMPLA BANKOWEGO o treści: 
”Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na 
przelewie bankowym” 
 
2. KLAZUZULĘ PROLONGATY o treści: 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe brak wpłaty składki lub którejkolwiek raty w terminie 
określonym w umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub teŜ wygaśnięcia bądź 
rozwiązania umowy ubezpieczenia,  z zastrzeŜeniem poniŜszych postanowień. 
 
W przypadku  nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty składki, wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy 
termin na zapłatę składki, liczony od daty otrzymania wezwania. W przypadku niedokonania zapłaty składki w 
dodatkowym terminie Ubezpieczyciel jest upowaŜniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
Wygaśnięcie umowy następuje wyłączenie na mocy skutecznie złoŜonego Ubezpieczającemu wypowiedzenia.  
 
W sytuacji braku opłaty kolejnej raty składki Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty raty składki 
wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty), liczony od daty otrzymania wezwania. 
W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym (dodatkowym) terminie, ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
jest moŜliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności  raty, o ile do dnia 
poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciąŜenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. 
 
C.12. KLAUZULE BROKERSKIE: 
W umowie ubezpieczenia pojazdów stosuje się klauzule: 
1. KLAUZULA  STAŁEJ  SUMY UBEZPIECZENIA- SSU o treści:  
Stosowana  w ubezpieczeniach  AC , KR  pojazdów: 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  tzw.,, Stałą Sumę Ubezpieczenia” 
równą wartości pojazdu w dniu nabycia, którą stosuje się do wypłat  odszkodowania w okresie  jej obowiązywania. Za 
podstawę do wypłacanego odszkodowania  spowodowanego  uszkodzeniem lub utratą pojazdu w okresie obowiązywania 
niniejszej Klauzuli przyjmuje się  Stałą Sumę Ubezpieczenia.  

Z chwilą upływu terminu obowiązywania  SSU, za podstawę do wypłaty odszkodowania przyjmuje się  bieŜącą       
wartość pojazdu w dniu powstania szkody.  

Stała  Suma Ubezpieczenia  ma zastosowanie do  ubezpieczenia obejmowanych ochroną  AC i KR pojazdów  w  okresie  
90 dni  od daty zakupu pojazdu udokumentowanego dowodem nabycia pojazdu. 

Dla pojazdów nowych, kupowanych w autoryzowanej sieci dealerskiej okres ten wynosi 12 m-cy od daty zakupu pojazdu 
udokumentowanego dowodem nabycia pojazdu. 

 
C.13. KLAUZULE BROKERSKIE: 
W umowie ubezpieczenia pojazdów stosuje się klauzule: 
KLAUZULA  „TERMINU  DOKONANIA OGLĘDZIN ” o treści”       
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Ŝe w 
przypadku powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania Ubezpieczającego, 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia szkody. Niedotrzymanie 
tego terminu upowaŜnia Ubezpieczającego do samodzielnego sporządzenia protokołu (w tym dokumentacji 
fotograficznej) i przystąpienia do jej uprzątnięcia. W przypadku zajścia szkód innego rodzaju, Ubezpieczyciel zobowiązuje 
się do dokonania oględzin w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni robocze od chwili zgłoszenia szkody. 
 
C.14. KLAUZULE BROKERSKIE: 
W umowie ubezpieczenia pojazdów stosuje się klauzule: 
KLAUZULA  „  AWARII   WYPOSAZENIA  ELEKTRONICZNEGO jednostek i pojazdów specjalnych ” o treści”                                                                                                       
W przypadku awarii wyposaŜenia  elektronicznego jedn. pływających lub pojazdów specjalnych (np. pojazdów  rozgłośni 
radiowej, telewizyjnej, wozów transmisyjnych, pojazdów do ochrony zdrowia ( ruchome laboratoria, stacje 
krwiodawstwa lub ratowania Ŝycia ludzkiego ( karetek) , którego przywrócenie do pracy  ( w ciągu 24 godzin od godziny 
zgłoszenia szkody ) jest  niezbędne ( konieczne) dla normalnego funkcjonowania  Ubezpieczającego (przedsiębiorstwa, 
administracji samorządowej, szpitala,  terminowego wykonania  usunięcia  skutków awarii lub skutków katastrofy 
budowlanej), Ubezpieczający, zawiadamiając uprzednio Zakład Ubezpieczeń,  moŜe przystąpić natychmiast do 
samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób 
naprawy oraz wyliczając wartość szkody. 
Protokół wraz z fakturą za naprawę  będzie  stanowił podstawę do likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania . 
Dla pozostałego wyposaŜenia  elektronicznego  samodzielna likwidacja na zasadach j.w. jest dopuszczalna jedynie w 
przypadku, jeŜeli Zakład Ubezpieczeń nie przystąpi  do oględzin szkody w terminie  48 godzin od godziny zgłoszenia 
szkody.  
 



WYKAZ POJAZDÓW 
JEDNOSTKA NADRZ ĘDNA/UBEZPIECZAJ ĄCY: 

GMINA TARNÓW OP.

Dane o pojazdach ubezpieczanych
L.P. właściciel uŜytkownik nr. rej. marka model /typ rodzaj 

pojazdu
ład. w 

kg
pojemność przebieg   

w km
rok 

prod.
data I 

rejestracji
liczba 
miejsc

nr. nadwozia 
/podwozia

 S.U. AC  
aktualna 

wartość poj. 

 netto / 
brutto 

 S.U. NNW 

od do od do od do od do

1.

Urząd  Gminy w 
Tarnowie Opolskim 
ul. Dworcowa 6, 46-
050 TARNÓW OP.

Urząd  Gminy w 
Tarnowie Opolskim ul. 
Dworcowa 6, 46-050 

TARNÓW OP.

OPO06YV GNIOTPOL KG750 przyczepa lekka 550 0 0 2007 15-06-2007 0
SY90751F370GK1

082   
26-06-2009 25-06-2012 26-06-2009 25-06-2012           2 700 zł  brutto         -   zł 

2.

Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna w 

Kosorowicach ul. 
Opolska 9a, 46-050 
KOSOROWICE

Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna w 

Kosorowicach ul. 
Opolska 9a, 46-050 
KOSOROWICE

OPO1C14
MAGIRUS 
DEUTZ

FM 170 D 11 
FA 

samochód 
specjalny 
poŜarniczy

2800 8424 0 1981 03-03-1981 9 4900090995          08-08-2009 07-08-2012               -   zł 08-08-2009 07-08-2012    10 000 zł 

3.

Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna w Tarnowie 
Opolskim ul. Księdza 
Klimasa 22, 46-050 
TARNÓW OP.

Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna w Tarnowie 
Opolskim ul. Księdza 
Klimasa 22, 46-050 
TARNÓW OP.

OPO20EY FORD
TRANSIT FABY 

350M 
Samochód 

Specjalny R-G
1270 2402 0 2003 18-11-2003 6

WF0LXXBDFL3U1
9977   

18-11-2009 17-11-2012 18-11-2009 17-11-2012          62 000 zł  brutto 18-11-2009 17-11-2012    10 000 zł 

4.

Urząd  Gminy w 
Tarnowie Opolskim 
ul. Dworcowa 6, 46-
050 TARNÓW OP.

Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna w Tarnowie 
Opolskim ul. Księdza 
Klimasa 22, 46-050 
TARNÓW OP.

OPO88EG IVECO
MAGIRUS 
190/26 

Samochód 
Specjalny 
PoŜarniczy

0 8460 0 1994 29-07-1994 8
ZCFA1VLJ004139

963   
01-01-2009 31-12-2011               -   zł 01-01-2009 31-12-2011    10 000 zł 

5.

Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna w Raszowej 
ul. Ozimska 39, 46-
050 RASZOWA

Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna w Raszowej 
ul. Ozimska 39, 46-
050 RASZOWA

OPO79FF IFA IWLW50LA/TLF 
Samochód 
Specjalny 
PoŜarniczy

0 656 0 1986 19-12-2003 6 86-11659            01-01-2009 31-12-2011               -   zł 31-12-2009 30-12-2011    10 000 zł 

6.

Urząd  Gminy w 
Tarnowie Opolskim 
ul. Dworcowa 6, 46-
050 TARNÓW OP.

Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna w 

Przyworach Przywory 
ul. Wiejska, 46-050 
Tarnów Opolski

OPON086
FSC 

Starachowice
STAR P244 

samochód 
specjalny 
poŜarniczy

2500 6842 0 1984 05-12-1984 6 09373               01-01-2009 31-12-2011               -   zł 01-01-2009 31-12-2011    10 000 zł 

UZGODNIONO DNIA   ......................... PODPIS ......................................................

okres ubezpiecznia OC okres ubezpiecznia AC okres ubezpiecznia 
NNW

okres ubezpiecznia ASS



WYKAZ POJAZDÓW 
JEDNOSTKA NADRZ ĘDNA/UBEZPIECZAJ ĄCY: 

GMINA TARÓW OP

Dane o pojazdach ubezpieczanych
L.P. właściciel uŜytkownik nr. rej. marka model /typ rodzaj 

pojazdu
ład. w 

kg
pojemność przebieg   

w km
rok 

prod.
data I 

rejestracji
liczba 
miejsc

nr. nadwozia 
/podwozia

 S.U. AC  
aktualna 

wartość poj. 

 netto / 
brutto 

 S.U. NNW 

od do od do od do od do

1

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

OPO8A32 RENAULT
Kangoo Express 

1.4 

samochód 
cięŜarowy do 

3,5t
620 1390 135 150 2001 04-04-2001 2

VF1FC0BAF24027
700   

30-07-2009 29-07-2012 30-07-2009 29-07-2012          12 600 zł  brutto 30-07-2009 29-07-2012    10 000 zł 

2

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

OPOX461 ZSRR PS 12.50 

przyczepa 
cięŜarowa 

samowyładowcz
a

4000 0 0 1979 01-01-1979 0 6494                21-11-2009 20-11-2012               -   zł 

3

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

OPO8G49 Volkswagen
TRANSPORTER 

2.4D 
Samochód 
cięŜarowy

1070 2370 240 000 1998 08-04-1998 2
WV1ZZZ70ZWH12

9402   
04-01-2009 03-01-2012 04-01-2009 03-01-2012          19 500 zł  brutto 04-01-2009 03-01-2012    10 000 zł 

4

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

OPOA115 IVECO DAILY 35.10 
Samochód 
cięŜarowy

1400 2800 66 981 1999 19-05-2000 3
ZCFC35701Y2308

679   
25-05-2009 24-05-2012 25-05-2009 24-05-2012          25 000 zł  brutto 25-05-2009 24-05-2012    10 000 zł 

5

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

OPO76PM ZETOR
7441 PROXIMA 
4x4 -1104-40 

Ciągnik rolniczy 0 4156 705 Mh 2006 14-06-2006 1 K744101276H         14-06-2009 13-06-2012 14-06-2009 13-06-2012          79 000 zł  brutto 14-06-2009 13-06-2012    10 000 zł 

6

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

OPOX386 MEPROZET
T-528/5 

ASENIZACYJNA 

Przyczepa o 
ład. powyŜej 2 

Ton
6000 0 0 2006 12-12-2006 0 356                 20-12-2009 19-12-2012 20-12-2009 19-12-2012          25 800 zł  brutto         -   zł 

7

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

OPOY101 GNIOTPOL G-260 
Przyczepa 
CięŜarowa

2600 0 0 2002 10-10-2002 0
SY900000020GK1

040   
24-10-2009 23-10-2012 24-10-2009 23-10-2012           5 900 zł  brutto         -   zł 

8

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

OPO58HM OSTRÓWEK KT0162 Ciągnik Rolniczy 10500 3120 0 1991 13-06-1991 1 656501              01-01-2009 31-12-2011               -   zł 01-01-2009 31-12-2011    10 000 zł 

9

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Tarnowie Op. ul. 

Cmentarna 5, 46-050 
TARNÓW OP.

OPOC592 MEPROZET T0 58
ppa cięŜarowa 

rolnicza 
wywrotka

5380 0 0 1991 14-08-1991 0 8054                01-01-2009 31-12-2011               -   zł         -   zł 

UZGODNIONO DNIA   ......................... PODPIS ......................................................

okres ubezpiecznia OC okres ubezpiecznia AC okres ubezpiecznia 
NNW

okres ubezpiecznia ASS


