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150 TYS. SZTUK AMUNICJI DLA CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne szuka dostawcy 150 tys. sztuk amunicji. Większość, bo aż 100 tys.
sztuk, to amunicja 5,56x45 FMJ. Dodatkowo biuro zamierza kupić też 15 tys. sztuk naboi tego samego
kalibru, przeznaczonej jednak do broni z tłumikiem. Dostawy powinny zostać zakończone jeszcze w
tym roku.
Ogłoszony przez CBA przetarg podzielono na 7 zadań. Łącznie Biuro kupi nawet 150 tys. sztuk
amunicji różnego kalibru. W ramach pierwszego zadania, CBA szuka dostawcy 100 tys. sztuk amunicji
5,56 x 45 mm typu Full Metal Jacket. Drugie zadanie to 15 tys. sztuk naboi tego samego kalibru,
jednak tym razem przeznaczonych do broni z tłumikiem dźwięku. Część trzecia zakłada dostawę
amunicji .223 Remington FMJ (Full Metal Jacket). W ramach czwartego zadania, CBA kupi 5 tys. sztuk
amunicji 6,35 Browning FMJ. Biuro planuje też pozyskać amunicję do strzelb (6. i 7. zadanie). Chodzi o
tysiąc sztuk naboi do strzelb 12/70 LFT 6,8 i 12/70 W8MP. Oprócz tego, kupionych ma zostać 8 tysięcy
sztuk amunicji treningowej, barwiącej kal. 9mm typu FX/FOF.
Otwarcie ofert złożonych w przetargu nastąpi 22 października, a dostawy powinny zakończyć się do
20 grudnia tego roku. Jak na razie nie wiemy ile CBA zamierza wydać na amunicję, jednak wiadomo,
że przy ocenie złożonych ofert pod uwagę brana będzie głównie ich cena. We wszystkich zadaniach,
cena stanowi aż 60 proc. ogólnej liczby punktów. Punktowane będą też termin gwarancji (15 proc.),
termin dostawy (15 proc.) oraz termin wymiany (10 proc.).
Nie tylko amunicja
Przypomnijmy, że to nie jedyne zakupy dotyczące uzbrojenia, jakie CBA planuje zrealizować w
najbliższym czasie. Biuro zainteresowana jest też pozyskaniem 64 pistoletów o kalibrze 9x19 mm.
Czytaj też: CBA dokupuje pistolety
Na początku czerwca CBA rozstrzygnęło też inny przetarg na pistolety kalibru 9 mm. Chodziło o 100
sztuk pistoletów, o których możliwość dostawy walczyły cztery ﬁrmy. Biuro nie zdecydowało się wtedy
na zakup pistoletów Glock, CZ czy Beretta, a wybrało chorwacką konstrukcję marki HS Produkt, a
dokładnie model XDM-9, typ: 3,8 Compact za blisko 230 tys. złotych.
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