
Załącznik nr 1 do SWZ (WORD/1/ZP/PN/2022)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pojazd kat. B)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 sztuk (w tym 10 sztuk z manualną skrzynią biegów, 1

sztuka  z  automatyczną  skrzynią  biegów) samochodów  osobowych  fabrycznie  nowych,  nie

używanych, jednej marki i jednego modelu, przeznaczonych i przystosowanych do przeprowadzania

egzaminów państwowych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)  dla osób

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub podlegających sprawdzeniu

kwalifikacji w zakresie uprawnień kat. „B” prawa jazdy. 

Klasa samochodów wg wielkości: segment B. – minimalne wymagania Zamawiającego:

Lp. Cecha Wymagania
1 Rodzaj pojazdu Samochód  osobowy, w jednej bryle zabudowy z homologacją

kat.M1 , podrodzaj: hatchback
2 Ilość 11 sztuk samochodów, w tym: 

10 sztuk samochodów z manualną skrzynią biegów, 
1 sztuka samochodu z automatyczną skrzynią biegów

3 Rok produkcji 2022
4 Typ nadwozia 5-drzwiowe 
5 Silnik  Spalinowy, o zapłonie iskrowym, spełniającym normę emisji

spalin EURO 6 lub wyższą, uruchamiany kluczykiem w
stacyjce,

trwałe wyłączenie funkcji START/STOP lub jej brak
6 Wtrysk paliwa Typ wtrysku w samochodzie z

manualną skrzynią biegów:
wielopunktowy (MPI),

wolnossący;
min 3 cylindrowy

Typ wtrysku w samochodzie z
automatyczną skrzynią biegów:

Brak wymagań
Zamawiającego

7 Moc Min 68 KM (min 50 kW)
8 Pojemność silnika 950 - 1400 cm3 
9 Długość Przekraczająca 3,7 do 4,2 m
10 Prędkość Minimum 100 km/h 
11 Instalacja gazowa Instalacja gazowa dla

samochodów z manualną
skrzynią biegów:

fabryczna lub dealerska;
włącznik/przełącznik sterujący

pracą instalacji powinien
znajdować się w miejscu łatwo

dostępnym, z miejsca
siedzenia egzaminatora np. w
okolicy, drążka dźwigni zmiany

biegów
12 Rodzaj paliwa Rodzaj paliwa dla samochodu

z manualną skrzynią biegów:
Benzyna bezołowiowa Pb95 

oraz  LPG

Rodzaj paliwa dla samochodu z
automatyczną skrzynią biegów:
Benzyna bezołowiowa Pb95

13 Skrzynia biegów Mechaniczna (manualna)
min.5 biegów do jazdy do

przodu (10 sztuk)

Automatyczna (1 sztuka)

14 Klimatyzacja Tak
15 Rodzaj napędu Przedni
16 Układ kierowniczy Ze wspomaganiem, przystosowany do ruchu prawostronnego,

przednia oś kierowana
17 Kierownica Z możliwością regulacji, w co najmniej 2 płaszczyznach
18 Fotel kierowcy Regulowany w obu płaszczyznach
19 siedzenia Tapicerowane z zagłówkami
20 Lusterka zewnętrzne Elektryczna regulacja i podgrzewanie
21 Hamulec awaryjny Mechaniczny, zaciągany i zwalniany ręcznie z miejsca



kierowcy
22 Tylna szyba Z wycieraczką i spryskiwaczem
23 Szyby boczne - przód Elektrycznie sterowanie 
24 Centralny zamek Zdalnie sterowany oraz sygnalizacja niezamknięcia drzwi
25 Opony, felgi Komplet opon zimowych i letnich na felgach stalowych o

takich samych rozmiarach, z pełnowymiarowym kołem
zapasowym

26 kontrolki Dodatkowy zestaw kontrolek na desce rozdzielczej:
kierunkowskazy, światła mijania, drogowe i stop

27 Dywaniki gumowe Komplet (dla kierowcy i pasażerów)
28 Wyposażenie   Podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica p.poż.

z aktualnym terminem ważności, apteczka samochodowa wg
normy UE DIN 13164

29 Wyposażenie dodatkowe wymagane
przepisami

-dodatkowy pedał hamulca roboczego który umożliwia 
przejęcie sterowania przez egzaminatora (prawy fotel),
-obrotomierz
-ogrzewana tylna szyba,
-dodatkowe  lusterko  wewnętrzne  dla  egzaminatora
zamontowane na trwałe,
-dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe,
-podświetlana  tablica   „L”   zamocowana  magnetycznie  na
dachu pojazdu, zasilana z instalacji samochodu, po włączeniu
świateł pozycyjnych, z możliwością jej rozłączenia.

30 Wyposażenie dodatkowe
wymagane przez Zamawiającego

Wyposażenie dodatkowe
wymagane przez
Zamawiającego w

samochodzie z manualną
skrzynią biegów:

dodatkowy pedał sprzęgła
31 Akumulator Minimum 55 Ah, 12V, w technologii EFB
32 Gwarancja na silnik i wszystkie

podzespoły samochodu (w tym
gwarancja na podzespoły

mechaniczne)

Minimum 36 miesięcy

33 Kolor   wszystkie pojazdy w tym samym kolorze
34 Tapicerka Wymagany kolor ciemny 

(preferowane odcienie szarego lub czarnego)
35 Zanieczyszczenia, zużycie paliwa w

cyklu miejskim na 100 km
emisja zanieczyszczeń – tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów zgodnie z obowiązującą normą spalin Euro 6
lub wyższą; maksymalne zużycie energii – nie większe niż

2,56 MJ/km; maksymalna emisja CO2 – nie większe niż 140
g/km. 

W opisie  przedmiotu  należy  opisać wszelkie  parametry,  które  umożliwią  weryfikację  z  wymogami

Zamawiającego.

1 sztuka pojazdu z automatyczną skrzynią biegów ma odmienne zapisy w punkcie: 6, 11, 12, 13, 30.

35.  Wykonawca  pokryje  koszty  wykonania  dodatkowych  badań  technicznych  (pojazdu

przystosowanego do nauki jazdy i egzaminowania).  

36. Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

37. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z pojazdem: wyciąg ze świadectwa homologacji,

instrukcję  obsługi  samochodu  i  wyposażenia  w  języku  polskim,  2  komplety  kluczyków,  książkę

gwarancyjną i serwisową, kartę pojazdu, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego

przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów w zakresie spełniania dodatkowych warunków dla

pojazdu do egzaminu państwowego kat. B.

38. Wykonanie okablowania i zamontowanie urządzeń do rejestracji przebiegu egzaminu (rejestrator,

kamery, monitor, mikrofon) przez firmę zewnętrzną nie spowoduje utraty warunków gwarancji i rękojmi

udzielonej  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  udostępni  dokumentację  techniczną  w  zakresie

niezbędnym do zainstalowania  monitoringu np.  zasilania  elektrycznego lub demontażu  elementów



obudowy. Wykonawca obowiązany będzie do dokonania sprawdzenia wskazanego powyżej montażu i

potwierdzenia jego prawidłowości tj. wykonania nie powodującego utraty warunków gwarancji i rękojmi

udzielonej  przez  Wykonawcę.  Zamawiający  poinformuję  Wykonawcę  o  dokonanym  montażu,  a

Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego (dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni

ustawowo  wolnych  od  pracy)  dokona  w  siedzibie  Zamawiającego  opisanego  powyżej  odbioru,  z

którego  Strony  sporządzą  stosowny  protokół.  Do  obowiązków  wykonawcy  nie należy  wykonanie

systemu monitoringu, nie wliczać monitoringu do wartości oferty.

39.  W  okresie  gwarancyjnym  w  przypadku  dokonywania  napraw/usuwania  usterek  samochodu,

Wykonawca zobowiązany jest - na żądanie Zamawiającego – dostarczyć do siedziby Zamawiającego

samochód zastępczy z  manualną skrzynią  biegów,  spełniający wymagania  wskazane w SWZ dla

samochodów przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii

B,  który  użytkowany  będzie  przez  Zamawiającego  bezpłatnie  przez  czas  naprawy  gwarancyjnej.

Dostarczenie samochodu powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysłania

żądania przez Zamawiającego.

40. Wykonawca zapewni obsługę serwisową w autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 25 km od

siedziby Zamawiającego.

41. Model oferowanego pojazdu dostępny na rynku Polskim, co najmniej od 12 miesięcy.

42. Podstawa prawna:

- Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. 2021, poz. 1212 z późn. zm.).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28.06.2019  r.  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.

2019 poz. 1206 ze zm.).

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 27.10.2016 r.  w sprawie warunków

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z

późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 11.12.2017 r. w sprawie rejestracji  i

oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2355 z późn.

zm). 


