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AGENCI CBA DOSTANĄ CHORWACKIE PISTOLETY
Centralne Biuro Antykorupcyjne rozstrzygnęło przetarg na pistolety kalibru 9 mm. Chodzi o 100 sztuk
pistoletów, o możliwość dostawy których walczyły cztery ﬁrmy. Biuro nie zdecydowało się na zakup
pistoletów Glock, CZ czy Beretta, a wybrało chorwacką konstrukcję marki HS Produkt, a dokładnie
model XDM-9, typ: 3,8 Compact. Wartość przetargu to blisko 230 tys. złotych.
Centralne Biuro Antykorupcyjne pistolety 9 mm próbowało kupić już na początku roku, jednak
przetarg 15 lutego został unieważniony. Jak informowaliśmy, postępowanie obarczone było
„nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego". Chodzi o fakt, że Biuro nie opublikowało ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, w związku z czym "umowa podlegałaby unieważnianiu z uwagi na
nieprzekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej".
Drugi przetarg ogłoszono w marcu i tym razem stosowna informacja pojawiła się także w Suplemencie
do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. W połowie kwietnia informowaliśmy, że w postępowaniu
pojawiły się cztery oferty. Zbrojownia zaoferowała dostawę pistoletów CZ P-10C (161 640 złotych;
60-miesięczna gwarancja, termin dostawy, naprawy/wymiany do 7 dni kalendarzowych). Kaliber do
przetargu wystartował z pistoletem GLOCK 19 (211 560 złotych; 25-miesięczna gwarancja, dostawę
w terminie 40 dni i naprawę/wymianę w ciągu 14 dni kalendarzowych). UMO w postępowaniu
oferowało pistolety marki Beretta, model Px4 Storm Compact (155 000 złotych; 60-miesięczna
gwarancja; termin dostawy, naprawy/wymiany w ciągu 30 dni kalendarzowych), a BUOS chciał wygrać
przetarg z bronią marki HS PRODUKT, a konkretnie modelem XDM-9 (229 000 złotych; 60miesięczna gwarancja; termin dostawy, naprawy/wymiany w ciągu 1 dnia).
Czytaj też: Polscy policjanci w hełmach z Chorwacji lub Chin?
Z informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl wynika, że CBA zdecydowało się na wybór chorwackiej
konstrukcji, a więc pistoletu HS Produkt model XDM-9, typ: 3,8 Compact. Zgodnie z ogłoszeniem, w
postępowaniu oprócz ceny, która stanowi 60 proc. ogólnej liczby punktów, CBA oceniało też: termin
dostawy (20 proc.), termin naprawy (10 proc.) i gwarancję (10 proc.). Cena zaoferowana przez BUOS
okazała się wprawdzie najwyższa, jednak ﬁrma zapowiedziała, że broń dostarczy w jeden dzień, tyle
też trwać ma potencjalna naprawa lub wymiana. Na nowe pistolety BUOS daje 60 miesięcy gwarancji.
CBA będzie tym samym jedyną służbą w Polsce, na której wyposażeniu znajdą się te pistolety.
Zgodnie z tym co przekazał InfoSecurity24.pl Temistokles Brodowski z CBA, przewidywany termin
podpisania umowy to 18 czerwca tego roku. Można się więc spodziewać, że już 19 czerwca broń traﬁ
do CBA.
XDM to samopowtarzalny pistolet bezkurkowy chorwackiej ﬁrmy HS PRODUKT. W USA szerzej znany
jest pod nazwą Springﬁeld XD.

Czytaj też: Za duża moc dla policji? Flota BMW "obita"
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