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KONTRTERRORYŚCI W NOWYCH KOMBINEZONACH
Bez zaskoczenia zakończył się przetarg na nowe kombinezony dla policyjnych kontrterrorystów. Tak
jak pisał InfoSecurity24.pl w połowie sierpnia, policja zdecydowała się na ofertę złożoną przez
toruńską spółkę Kreator. Warto przypomnieć, że to jedyna propozycja jaka pojawiła się w
postepowaniu, więc KGP nie miała zbyt dużego wyboru.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję, budżet jaki wyasygnowano na ten cel opiewa na
2 174 000 złotych, podczas gdy toruńska spółka za realizację zamówienia oczekuje 2 074 794,75 zł
brutto. Oznacza to, że Kreator nie tylko był jednym podmiotem zainteresowanym dostarczeniem
kombinezonów, ale też zmieścił się w policyjnym budżecie.
Komenda Główna Policji chciała zlecić produkcję i dostawę kombinezonów antyterrorysty z tkaniny
trudnopalnej. Chodziło dokładnie o 765 kombinezonów w ramach zamówienia podstawowego oraz od
100 do 300 ich sztuk w prawie opcji. Kombinezon z tkaniny trudnopalnej to umundurowanie specjalne
dla funkcjonariuszy Policji. Chodzi o jednoczęściowy kombinezon z kapturem w kolorze czarnym,
pozwalający na kontakt z materiałami pirotechnicznymi. Jego górna część wykończona ma
być dwuwarstwową stójką, do której doszyta jest listwa z zamkiem błyskawicznym, umożliwiającym
dopinanie kaptura. Kombinezon powinien być zapinany z przodu na dwa zamki błyskawiczne,
umieszczone symetrycznie względem szwu środkowego.
Czytaj też: "Dyskryminujące" zmiany w rozliczaniu czasu służby policjantów weszły w życie
Kombinezom ma posiadać dopinany kaptur, dwie kieszenie naramienne, dwie kiszenie piersiowe, dwie
kieszenie skośne, dwie kieszenie typu cargo naszyte na udach (do noża, pałki teleskopowej lub latarki
oraz magazynka do karabinków M16 lub dużego smartfona), dwie kieszenie na łydkach, dwie patki
regulacyjne z rzepami, łaty wzmacniające, łaty na kolanach, dwie kieszenie na łokciach oraz uchwyt
ewakuacyjny. Jak czytamy w dokumentacji, tkanina w kolorze czarnym, z wykończeniem oleofobowym
i wodoodpornym, stosowana w kombinezonie dla funkcjonariuszy policji, powinna charakteryzować
się: trudnopalnością; możliwością kontaktu z materiałami pirotechnicznymi; podwyższonymi
właściwościami mechanicznymi; dobrą układnością; stabilnością kształtów po procesach konserwacji,
bez widocznych falistości i łukowatości przy ułożeniu na płaszczyźnie; odpornością na deformacje i
piling; zabezpieczeniem krawędzi krajką; trwałą odpornością wybarwień.
W najbliższych dniach możemy więc spodziewać się informacji o podpisaniu umowy, a kombinezony
dla kontrerrorystów dostarczone mają zostać do 16 listopada tego roku.
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