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CBA UZUPEŁNIA KAMIZELKI KULOODPORNE I
WKŁADY BALISTYCZNE
Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że zamierza zlecić dostawę wkładów balistycznych,
kamizelek kuloodpornych kamuﬂowanych i kamizelek kuloodpornych zewnętrznych.
Zamówienie opublikowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne podzielone zostało na trzy części.
Pierwsza z nich dotyczy wkładów balistycznych, a dokładnie białych wkładów balistycznych (przód i
tył) kuloodpornych i nożoodpornych do kamizelek kamuﬂowanych typu VIP ﬁrmy Lubawa S.A.
Rozwiązanie równoważnie nie wchodzi tu w grę. Jak dowiadujemy się z załącznika do SIWZ, CBA chce
pozyskać 3 zestawy w rozmiarze M, 9 zestawów w rozmiarze L, 13 zestawów w rozmiarze XL oraz
5 zestawów w rozmiarze XXL.
Drugie zadanie zakłada dostawy kamizelek kuloodpornych i nożoodpornych kamuﬂowanych typu VIP
3.0 ﬁrmy Lubawa S.A. W tym przypadku tej części CBA dopuszcza już jednak oferty obejmujące
rozwiązanie równoważne. Służba chce zakupić 63 tego typu kamizelki w różnych rozmiarach. W skład
jednego zestawu wchodzić mają dwie białe kamizelki (noszak na płyty balistyczne), po jednym
wkładzie przednim i tylnym oraz torba transportowa.
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Ostatnie zadanie dotyczy oczywiście zakupu kamizelek kuloodpornych i nożoodpornych zewnętrznych
typu Plate Carrier QRS AT w kolorze khaki/green olive.

Plate Carrier QRS AT. Fot. Lubawa S.A.

I w tej części potencjalni oferenci mogą zaproponować rozwiązanie ﬁrmy Lubawa S.A. lub
równoważne. Zamówienie zakłada zakup 55 kamizelek w różnych rozmiarach. W skład zestawu,
zgodnie z wymaganiami CBA, wchodzić ma sztuka kamizelki, wkłady balistyczne (przedni, tylni i
boczne) oraz torba transportowa.
Czytaj też: Setki tysięcy sztuk amunicji dla CBA
Wszystkie oferty, które traﬁą do CBA ocenione zostaną na podstawie zaproponowanej ceny brutto
(waga 60) oraz terminu dostawy (waga 40). Na składanie ofert podmioty mają czas do 17 kwietnia br.
Tego dnia dojdzie również do otwarcia ofert. Służba informuje również, że - by zbadać zgodność
oferowanego produktu ze swoimi wymaganiami - zorganizuje w swojej siedzibie prezentację sprzętu,
który uzyska najwięcej punktów. Nie wiadomo jednak, jak wyglądać będzie ta procedura, gdy trwa
walka z pandemią koronawirusa. Na realizację dostaw zwycięzca będzie miał 90 dni.

