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AMUNICJA I CELOWNIKI DLA POLICJI ZA PRAWIE 8
MLN ZŁOTYCH
Prawie 8 milionów złotych brutto do wydania ma polska policja na amunicję oraz celowniki w dwóch
ogłoszonych jeszcze w grudniu przetargach. 1 lutego dowiedzieliśmy się jakie ﬁrmy zainteresowane są
realizacją dostaw.
Do największej w Polsce służby mundurowej traﬁć może amunicja kal. 5,56 FMJ SS 109 oraz
treningowa amunicja barwiąca kal. 5,56 FXZ. W przypadku tej pierwszej mowa jest o 3 225 800 sztuk,
a drugie zadanie zakłada dostawę 87 tys. sztuk amunicji treningowej. Dostawy powinny zostać
zrealizowane do 1 czerwca 2021 roku.
Na oferty formacja czekała do 1 lutego. Tego samego dnia dowiedzieliśmy się też, że do wydania na
zakup wskazanej amunicji policja ma spory, bo wynoszący ponad 6 mln złotych brutto, budżet.
Zainteresowanych dostawą pierwszego typu okazało się pięć podmiotów, z których cztery zmieściły
się w kwocie, którą formacja chce wydać na zakup amunicji kal. 5,56 FMJ SS 109. MILDAT
zaproponował jej dostawy za prawie 4,3 mln złotych brutto, UMO za prawie 4,4 mln złotych brutto,
Cenzin za prawie 4,6 mln złotych brutto, MESKO za ponad 5,6 mln złotych brutto, a M.K. SZUSTER
Juliusz Krzysztof Szuster za prawie 6,8 mln złotych brutto. I to właśnie ta ostatnia oferta nie mieści się
w budżecie KGP, która na ten cel przeznaczyła niecałe 6 mln złotych.
Na dostawę amunicji treningowej barwiącej kal. 5,56 FX formacja ma do wydania prawie 315 tys.
złotych i dwie oferty do wyboru. Złożyły je CENZIN, który wyznaczył wartość realizacji zamówienia na
ponad 323 tys. złotych, oraz WORKS 11, wyceniający dostawę na ponad 287 tys. złotych. Jak widać,
tylko ta druga oferta mieści się w budżecie formacji.
Ze wskazanej w postępowaniu amunicji korzystają pododdziały kontrterrorystyczne policji, które na
wyposażeniu posiadają karabinki automatyczne H&K HK416 i H&K G36 oraz zakupione w 2019
roku Haenel MK556.
To jednak nie koniec ofert, które spłynęły do Komendy Głównej Policji, a które poznaliśmy 1 lutego. W
innym postępowaniu, dotyczącym celowników kolimatorowych/holograﬁcznych, pojawiło się sześć
propozycji. Zwycięzca zajmie się realizacją dostawy 470 ich kompletów, z możliwością skorzystania z
prawa opcji na dodatkowych 40 kompletów. Sprzęt ma traﬁć do policji do 1 lipca 2021 roku. Do
wydania formacja ma w tym wypadku dokładnie 1 667 700 złotych brutto.
Wspomnianych sześć ofert pochodzi od ﬁrm: MILDAT - 1 368 840 złotych brutto, UMO - 1 478 490
złotych brutto, GRIFFIN GROUP - 1 375 976 złotych brutto, Cenzin - 865 674 złotych brutto, Siltec - 1
976 622 złotych brutto i MEX TECHNOLOGIES - 1 380 060 złotych brutto.
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