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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MOTOCYKLA WYKORZYSTYWANEGO PRZY 

PAŃSWTOWYM EGZAMINIE PRAKTYCZNYM NA KAT A1 PRAWA JAZDY  
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Zakup 1 sztuki motocykla przystosowanego  do egzam inowania na kategori ę A1 
prawa jazdy. 

1. Wymagane warunki techniczne:  

Cecha Wymagania minimalne  Podstawa prawna  

Długość 
Pojazdu 

do 2200 mm 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. 

zm.) 

Wysokość siedzenia Od 700 mm do 800 mm Wymagania Zamawiającego 

Wyposażenie 
dodatkowe 
wymagane 
przepisami 

zamontowaną tablicę „L” 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie 
rejestracji i oznaczania pojazdów 

( Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322) 

Skrzynia mechaniczna (manualna) 

• Ustawa o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 10.02.2011 r. Nr 30, poz. 
151 z późn. zm.)  

• Wymagania Zamawiającego zgodne 
z projektem rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 12 
września 2012r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia. 

Rozrusznik Elektryczny Wymagania Zamawiającego 
Zapłon Elektryczny Wymagania Zamawiającego 
Silnik spalinowy • Ustawa o kierujących pojazdami 

(Dz. U. z 10.02.2011 r. Nr 30, poz. 
151 z późn. zm.)  

• Wymagania Zamawiającego zgodne 
z projektem rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 12 
września 2012r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia. 

Moc ( kW ) nieprzekraczającej 11 kW 

Pojemność skokowa 
( cm³ ) 

Co najmniej 120 cm3 nieprzekraczającej 125  
cm3 



Stosunek moc do 
masy własnej 

(kW / kg ) 
Nieprzekraczającej 0,1 kW / kg 

• Ustawa o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 10.02.2011 r. Nr 30, poz. 
151 z późn. zm.)  

• Wymagania Zamawiającego zgodne 
z projektem rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 12 
września 2012r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia. 

Prędkość co najmniej 90 km / h 

• Wymagania Zamawiającego zgodne 
z projektem rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 12 
września 2012r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia. 

Rodzaj paliwa benzyna 95 Wymagania Zamawiającego 

Układ hamulcowy 
Przód: tarczowe  

Wymagania Zamawiającego 
Tył: bębnowe lub tarczowe 

Wyposażenie 
dodatkowe  

wskazane przez 
Zamawiającego 

• Orurowanie motocykla zabezpieczające 
przed uszkodzeniami podczas 
ewentualnej wywrotki m.in. manetki 
sprzęgła oraz hamulca; 

• Przymocowana tablica „L” 

• Wymagania Zamawiającego; 
• Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 22 lipca 
2002r. w sprawie rejestracji i 
oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 
2007r. Nr 186, poz. 1322) 

 

Emisje 
zanieczyszczeń: 
tlenków azotu, 

cząstek stałych oraz 
węglowodorów 

norma spalin Euro 3 Wymagania Zamawiającego 

 


