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KGP SZUKA DOSTAWCY HEŁMÓW DLA
POLICYJNYCH KONTRTERRORYSTÓW
Komenda Główna Policji zamierza kupić nowe hełmy kompozytowe. Planowo, jeszcze w tym roku, na
wyposażenie funkcjonariuszy może traﬁć 370 kompletów hełmów typu F.A.S.T/ATE/ACH w wersjach
high-cut.
Policja szuka dostawcy 370 hełmów kompozytowych typu F.A.S.T/ATE/ACH, w wersjach high-cut.
Hełmy odłamkoodporne oraz kuloodporne mają traﬁć do funkcjonariuszy do 30 listopada bieżącego
roku, a do 6 sierpnia służba czeka na oferty. Formacja, wyboru najkorzystniejszej propozycji dokona w
oparciu o kryterium ceny (60 proc.) oraz kryteria gwarancji balistycznej (20 proc.) i masy hełmu dla
rozmiaru XL (20 proc.). Najwyżej punktowana ma być gwarancja zachowania odporności balistycznej
określona na 14 lat. Minimalnie musi ona wynosić jednak 10 lat z zastrzeżeniem, że w jeśli któraś z
ﬁrm zaoferuje taki czas, nie otrzyma dodatkowych punktów.
Jak wskazała Policja, konstrukcja i kształt hełmów muszą być zgodne ze standardem hełmów typu
F.A.S.T./ATE/ACH we wspomnianej wersji high-cut (wysokiego wycięcia). Nowe hełmy mają umożliwiać
korzystanie przez funkcjonariuszy z zestawów łączności i aktywnej ochrony słuchu. Doprecyzowując,
chodzi o adaptery Peltor ComTac XPI i MSA Sordin, a więc elementy będące już na wyposażeniu
odbiorcy docelowego nowych hełmów. Zakłada się, że czerepy hełmów będą wykonane w kolorze
olive lub ranger green mat.
Czytaj też: "Łucznik" wychodzi zwycięsko z przetargu na pistolety dla policji
Specyﬁka działań kontrterrorystycznych podejmowanych w nocy wymaga, by hełmy zachowały
stabilność również w trakcie wykonywania gwałtownych ruchów, kiedy są na nich zamontowane
zestawy noktowizyjne. Czerep hełmu musi być też wyposażony uchwyt do ich łatwego mocowania .
Hełmy muszą również posiadać systemy łączności i ochrony słuchu oraz powinny być kompatybilne z
innym wyposażeniem, przede wszystkim z maskami przeciwgazowymi oraz okularami i goglami
służącymi do ochrony oczu funkcjonariuszy.
Dla rozmiaru czerepu od 52-58 cm masa hełmu ma wynosić maksymalnie 1350 g, a w przypadku
rozmiaru 58-63 cm nie więcej niż 1450 g. Jeśli chodzi o standardy odporności balistycznej, to w
przypadku odłamkoodporności mowa jest o klasie O3, a w przypadku kuloodporności o klasie K2,
wszystko w oparciu o normę PN-V-87001:2011.
Czytaj też: Policyjny przetarg na ręczne miotacze pieprzu do kosza
Warto przypomnieć, że wciąż trwa inne postępowanie, w którym Policja dąży do zakupy m.in.

ultralekkich kompozytowych hełmów odłamko- i kuloodpornych typu F.A.S.T./ACH w wersji wysokiego
wycięcia, a więc tzw. high-cut. W przetargu - w którym doszło już do otwarcia ofert - zakłada się
jednak pozyskanie jedynie 30 kompletów w ramach zamówienia podstawowego oraz opcjonalnie
dodatkowo do dwóch kolejnych.
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