Załącznik nr 2
Wymagania techniczno eksploatacyjne samochodu osobowego
przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych
w zakresie kategorii B+E oraz B96 prawa jazdy.
Pojazd musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31
grudnia 2002 r. - tj. z dnia 27 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022)
Zamawiający przedstawia wymagania techniczno eksploatacyjne pojazdu.
Niniejsze zapisy należy traktować jako minimalne.
A. pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019
B. dane techniczne i użytkowe pojazdu, wyposażenie:
1. liczba miejsc od 6 do 9 osób (łącznie z kierowcą)
a) fotel pasażera obok kierowcy jednoosobowy co najmniej z regulacją
pochylenia oparcia
b) fotel kierowcy z regulacją w pionie i w poziomie
c) pozostałe miejsca do siedzenia co najmniej z regulacją pochylenia
oparcia.
2. dmc pojazdu od 2300kg do 3000kg
3. silnik diesla o mocy co najmniej 120kM
4. obrotomierz
5. skrzynia biegów manualna;
6. klimatyzacja automatyczna dwustrefowa;
7. centralny zamek sterowany pilotem + immobiliser;
8. długość pojazdu od 460cm do 500cm;
9. rozstaw osi co najmniej 3m
10. lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie;
11. szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie;
12. dodatkowy pedał hamulca roboczego dla egzaminatora umożliwiający
przejęcie sterowania układem hamulcowym, umiejscowiony pod prawą nogą;
13. dodatkowe lusterko wewnętrzne wsteczne (dla egzaminatora) o ile pojazd jest
wyposażony w lusterko wewnętrzne;
14. dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe umożliwiające obserwowanie
przestrzeni za pojazdem z pozycji egzaminatora;
15. podświetlana tablica „L” montowana magnetycznie na dachu pojazdu bez
dodatkowych stelaży - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic
rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355) - część

dachu na którym będzie montowana tablica „L” należy zabezpieczyć
bezbarwną folią;
16. pełnowymiarowe ogumione koło zapasowe;
17. komplet kluczy i podnośnik do wymiany kół;
18. apteczka medyczna;
19. dodatkowy pedał hamulca roboczego oraz tablica „L” muszą posiadać
certyfikat CE (lub WE) - Deklarację Zgodności Producenta.
20. kulowy hak holowniczy demonotowalny
21. instalacja elektryczna do podłączenia przyczepy z gniazdem 13 pin
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22. uchwyt rowerowy montowany na kulowy hak holowniczy na trzy rowery
Zamawiający dopuszcza wyższy standard wyposażenia niż wyżej wymieniony.
Wszystkie systemy wspomagające i ostrzegające kierowcę podczas prowadzenia pojazdu
muszą mieć możliwość wyłączenia (np. automatyczna regulacja ustawienia lusterek podczas
cofania, kamery cofania, czujnik parkowania, asystent parkowania, asystent pasa ruchu,
system start-stop).
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