27.04.2021

CENZIN DOSTARCZY PONAD 17 MLN SZTUK
AMUNICJI DLA POLICJI
Ponad 17 mln sztuk naboi pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum już niebawem traﬁ do policji.
Amunicja w policyjnych magazynach powinna znaleźć się do 14 lipca tego roku. Łącznie za dostawy
formacja zapłaci ponad 14 mln złotych.
Zakup 17 797 700 naboi pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum to jeden z większych przetargów na
dostawy amunicji dla policji w ostatnim czasie. Formacja, choć zastrzegała, że postępowanie może
zostać unieważnione jeśli środki, które zamierza przeznaczyć na sﬁnansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną jej przyznane, ostatecznie 8 kwietnia 2021 roku podpisała umowę z
warszawską spółką Cenzin.
Zgodnie ze specyﬁkacją, nabój ma składać się z pocisku pełnopłaszczowego (typ Total Full Metal
Jacket) z rdzeniem ołowianym. Amunicja powinna traﬁć do formacji do 14 lipca 2021 roku.
Jeszcze więcej amunicji
To jednak nie jedyny przetarg na zakup amunicji kal. 9 mm jaki trwa obecnie w policji. W innym
postępowaniu, podzielonym na trzy zadania, formacja zamierza kupić łącznie ponad 1,7 mln sztuk
amunicji kaliber 9 mm. Pierwsze zadanie dotyczy amunicji antyrykoszetowej kal. 9 mm Parabellum w
ilości 941 250 sztuk, drugie zakłada pozyskanie 561 600 sztuk amunicji kal. 9 mm Makarow, a trzecie
200 tys. sztuk amunicji barwiącej kal. 9 mm Parabellum FX. Z informacji przekazanych przez KGP
wynika jednak, że postępowanie na zakup 561 600 sztuk amunicji kal. 9 mm Makarow (zadanie
drugie) zostało unieważnione i to pomimo dokonania powtórnej oceny jedynej złożonej oferty
(pochodziła ona od UMO Sp. z o.o.). Policja dysponowała bowiem w tej części budżetem w wysokości
589 680,00 złotych brutto, a oferta złożona przez UMO opiewała na 765 728,14 złotych brutto.
W przypadku części pierwszej i trzeciej formacja nie poinformowała jeszcze o tym, kto dostarczy
amunicję. W postępowaniu na 941 250 sztuk amunicji antyrykoszetowej kal. 9 mm Parabellum o
kontrakt walczą dwie ﬁrmy: Cenzin oraz UMO. Obie oferty mieszczą się w policyjnym budżecie (1 185
975,00 złotych brutto). Tańsza pochodzi od spółki Cenzin, która realizację tej części wyceniła na 1 099
850,63 złotych brutto. Nieco droższą propozycję złożyła spółka UMO. Za dostarczenie amunicji UMO
oczekuje 1 154 252,91 złotych brutto.
Czytaj też: Policjant zgubił broń służbową i amunicję
Realizacją trzeciej części postępowania dotyczącej 200 tys. sztuk amunicji barwiącej kal. 9 mm
Parabellum FX, zainteresowane są ponownie dwa podmioty. UMO dostawy wycenia na 565 800,00
złotych brutto, a Works 11 oczekuje 468 000,00 złotych brutto.
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