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                  Załącznik nr 1A do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

           Dostawa 6 sztuk nowych samochodów osobow ych przystosowanych do 
przeprowadzania egzaminów pa ństwowych w zakresie prawa jazdy kat. B  
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, 
NW, wraz z zamontowanym systemem rejestracji egzaminów w kaŜdym 
samochodzie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
  
Dostarczone samochody muszą być fabrycznie nowe, jednej marki, typu i modelu, 
kompletne, wolne od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i 
wykonawczych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Muszą 
spełnia ć wymogi okre ślone dla pojazdów przeznaczonych do szkolenia oraz 
egzaminowania osób ubiegaj ących si ę o uprawnienia do kierowania pojazdami 
w zakresie kategorii B w tym w szczególności wymogi zawarte w : 
1) Ustawie o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz.U. nr 30 poz 151 z 
późn. zm.), 
2)Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. Nr 32 z 
2003r. poz. 262 z późn. zm.) 
3) Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 
egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 
2012 nr 995 z póź. zm.) 
4)  Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie 
rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2007r. nr 186 poz. 1322  z późn. zm). 
 
a takŜe muszą spełniać szczegółowe wymagania zgodne z poniŜszą specyfikacją. 
 
1. Parametry podstawowe  

L.p.  OPIS TECHNICZNY/PARAMETR 

Faktyczna wysoko ść 
parametru lub 
potwierdzenie 

istnienia parametru  
1. Ilość drzwi /5-cio drzwiowe – HATCHBACK  
2. Długość pojazdu : powyŜej 3,5 m – max 4,15 m   
3. Liczba miejsc 5  
4. Silnik o zapłonie iskrowym o pojemności  

od 1000 cm3 do 1400 cm3 (włącznie), zasilany 
benzyną  

 

5. Prędkość maksymalna pojazdu co najmniej 100km/h  
6. Skrzynia biegów manualna   
7. Dźwignia zmiany biegów w podłodze lub konsoli 

centralnej  
 

8. Klimatyzacja   
9. Regulacja pozioma i pionowa fotela kierowcy  
10. Wspomaganie układu kierowniczego  
11. Układ ABS  
12. Nie dopuszczamy „systemu start – stop engine”)  
13. Nie dopuszczamy elektrycznego hamulca  
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postojowego (awaryjnego)  
14. Ogrzewana tylna szyba z zamontowaną wycieraczką i 

spryskiwaczem  
 

15. Kolumna kierownicy regulowana co najmniej w jednej 
płaszczyźnie 

 

16. Co najmniej dwie poduszki powietrzne: kierowcy i 
pasaŜera z moŜliwością wyłączenia działania 
poduszki pasaŜera 

 

17. Elektrycznie podnoszone szyby przednie  
18. WyposaŜenie w obrotomierz ( wskaźnik obrotów 

silnika) umieszczony na desce rozdzielczej  
 

19. Centralny zamek wszystkich drzwi   
20. Kolor uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający 

dopuszcza moŜliwość, Ŝe wszystkie samochody nie 
muszą być jednego koloru.   

 

21. Dwa rodzaje ogumienia zimowe i letnie*  
22. Pełnowymiarowe ogumione koło zapasowe  
23. Pakiet ubezpieczeń OC, AC, NW   
24. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu 

przystosowanego do przeprowadzenia egzaminu 
państwowego i wpis w dowód rejestracyjny lub 
pozwolenie czasowe -  symbolu „L” 

 

 
* - W przypadku gdy pojazdy dostarczane będą wyposaŜone standardowo w opony letnie, 
Wykonawca do kaŜdego pojazdu jako dodatkowy komplet zapewni 5 opon zimowych. Gdy pojazdy 
będą dostarczone na oponach zimowych, Wykonawca do kaŜdego pojazdu, jako dodatkowy komplet 
zapewni 5 opon letnich.  
 
2. Wyposa Ŝenie egzaminacyjne  
 
L.p.  OPIS TECHNICZNY/PARAMETR 
1. Zestaw urządzeń do rejestracji praktycznego egzaminu państwowego- 

sprawny technicznie i podłączony zgodnie z opisem  w załączniku 1B do SIWZ  
2. Dodatkowy pedał sprzęgła i hamulca roboczego umoŜliwiający 

egzaminatorowi przejęcie sterowania tymi układami z fotela pasaŜera  
3. Dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe 
4. Dodatkowe lusterko wewnętrzne dla egzaminatora zamontowane na trwale  
5. Apteczka doraźnej pomocy  
6. Tablica z literą „L”, zamontowana na dachu pojazdu zgodnie z przepisami 

prawa. 
Tablica z literą „L” wg załącznika 1C do SIWZ.    

7. Dodatkowe lampki kontrolne ( odpowiednio oznaczone kolorami świateł) 
umieszczone na desce rozdzielczej w miejscu widocznym dla egzaminatora    
( pasaŜera): 
a) świateł mijania 
b) świateł drogowych  
c) kierunkowskazu lewego 
d) kierunkowskazu prawego 
e) świateł stopu 
f) świateł przeciwmgielnych tylnych 

 
1. W kolumnie „Faktyczna wysokość parametru lub potwierdzenie istnienia parametru” - 

naleŜy wpisać faktycznie istniejącą wysokość parametru lub jego istnienie.  


