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DWA PRZETARGI CBA. NA LIŚCIE M.IN. AMUNICJA I
OSPRZĘT DO BRONI
Pojawiły się dwa nowe przetargi na wyposażenie oraz uzbrojenie dla Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. W asortymencie poszukiwanym przez służbę są chociażby nowe celowniki, latarki,
ale też tłumiki dźwięku. Jeśli chodzi o amunicję, to potrzeby są zróżnicowane. CBA chce również
pozyskać nowe elementy do popularnych paralizatorów Taser.
Nowe elementy wyposażenia do broni znalazły się na liście zakupowej Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. Najnowszy przetarg został podzielony na 7 zadań. Przede wszystkim
funkcjonariusze CBA mają otrzymać 18 nowych indywidualnych znaczników na podczerwień do
karabinka 5,56 mm. Mają to być urządzenia wielofunkcyjne, które mają posiadać możliwość
dysponowania laserem, a także urządzenia podczerwieni (gdzie ma być możliwa praca w trybie
widzialnym, jak i podczerwonym). Znaczniki mają być montowane do szyny Picatinny. Dodatkowo,
mają posiadać wbudowaną latarkę.
CBA planuje również nabyć 3 sztuki adapterów do amunicji barwiącej do broni długiej. Chodzi o
umożliwienie konwersji z wersji bojowej 5,56 mm na treningową UTM 5,56 mm. Mają one pozwalać na
prostą konwersję rodziny M4/M16, jak również znaleźć zastosowanie w AR-15/M-16/M4MMR i
Blank&Magazine. Zakłada się również uzyskanie 12 sztuk konwersji do karabinków AR-15 na 9x19
mm. Do funkcjonariuszy mają również traﬁć dwa tłumiki dźwięku, do broni Daniel Defense kal. 5,56
mm (wyposażonej w urządzenia wylotowe – tj. kompensator WARCOMP-5,56 mm ½ x28 SURFIRE).
Czytaj też: CBA: były minister transportu zatrzymany
W planach jest także zakup dwóch celowników do broni o 8 trybach pracy, w tym dwóch trybach
pracy Night Vision. Celowniki mają oferować powiększenie 1x i możliwość ustawienia natężenia
jasności. Soczewka obiektywu ma mieć od 20 mm do 30 mm. Zakłada się pozyskanie 4 sztuk latarek
do broni, przystosowanych do montażu z pistoletami posiadającymi szyny Universal i Picatinny. Mają
one oferować funkcjonariuszom moc światła nie mniejszą niż 350 lumenów i muszą pracować nie
mniej niż 150 minut. Ma być również dostępna funkcja posiadania lasera o czasie ciągłej pracy nie
mniejszym niż 18 godz. Moc wyjściowa lasera została wskazana na nie mniejszą niż 7mW. Zasięg
lasera określono na nie mniejszy niż 200 m, a znacznik ma mieć kolor zielony. Ostatnim elementem
ma być powiększalnik do broni w liczbie 4 sztuk, oferujący powiększenie nie mniejsze niż 4x. Średnica
obiektywu w tym przypadku została określona na od 20 mm do 30 mm.
Nowe wyposażenie ma traﬁć do CBA do 15 grudnia tego roku. Samo otwarcie ofert w przetargu jest
planowane na 30 września, a kryteria oceny to cena brutto (60 proc.) i termin dostawy (40 proc.).

Czytaj też: Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita. Skarb Państwa mógł stracić nawet 1,3
miliarda złotych
Lecz to nie koniec zakupowych planów CBA. W innym przetargu poszukiwani są dostawcy zarówno
amunicji, jak i elementów do popularnych Taserów. Jeśli chodzi o amunicję to przede wszystkim
zakłada się zakup 20 000 sztuk .223 Remington FMJ. Zadanie drugie, we wspomnianym przetargu, to
już 10 000 szt. amunicji 5,56x45 mm przeznaczonej do broni z tłumikiem dźwięku. Zbrojownia CBA ma
wzbogacić się, także o amunicję 6,35 mm - 3 000 szt. Kupiona ma być również treningowa amunicja
barwiąca - 5 000 szt. W zadaniu piątym plany dotyczą 25 sztuk nabojów do granatnika 40x46 mm.
CBA zaplanowała też zakupy wkładek pirotechnicznych do ćwiczebnych granatów hukowo-blyskowych
- 200 szt.
Ostatnie zadanie przetargu dotyczy paralizatorów elektrycznych. W jego ramach dąży się do
uzyskania: kartridża 25 FT do paralizatora elektrycznego model TASER X2 ﬁrmy AXON w liczbie 58 szt.
(zamówienie podstawowe) oraz do 29 szt. w ramach prawa opcji. CBA chce nabyć również baterie PPM
lub równoważne do paralizatora elektrycznego model TASER X2 ﬁrmy AXON w liczbie 12 szt.
(zamówienie podstawowe) oraz do 6 szt. w ramach prawa opcji. Ostatecznie mowa jest zakupie
kartridża szkoleniowego 25 FT do paralizatora elektrycznego model TASER X2 ﬁrmy AXON w liczbie 8
szt. (zamówienie podstawowe) oraz do 4 szt. w ramach prawa opcji.
Czytaj też: Nowa twarz broni obezwładniającej. TASER 7 już w Polsce
W przypadku amunicji termin realizacji zamówienia został wskazany na do 40 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15 grudnia 2020 r. W przypadku wyposażenia do
Taserów mowa jest o realizacji zamówienia podstawowego do 60 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy, jednak również nie później niż do 15 grudnia (jeśli chodzi o prawo opcji to czas
wyznaczono także do już 15 grudnia). Oferty mamy poznać 29 września tego roku, a jedyny kryterium
oceny ma być cena.
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