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KTO DOSTARCZY AMUNICJĘ DO CBA? BIURO CHCE
KUPIĆ PONAD 300 TYS. SZTUK NABOI
Przetarg na amunicję oraz granaty dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego zakłada zakup aż 11
różnych elementów z zakresu uzbrojenia funkcjonariuszy tej służby specjalnej. W grę wchodzą m.in.
różne kalibry i amunicja do granatników oraz same granaty hukowo-błyskowe. Łącznie to ponad 300
tys. sztuk amunicji.
Największe zakupy planowane są w pierwszej części przetargu. Chodzi o amunicję 9 mm FMJ w liczbie
239 300 sztuk. Do tego należy doliczyć część drugą postępowania, gdzie również pojawia się amunicja
9 mm, ale w tym przypadku JHP. Tutaj mowa jest o 2 000 sztuk. Jeśli zaś chodzi o amunicję ćwiczebną,
to w zadaniu siódmym CBA planuje kupić amunicję barwiącą, treningowej 9 mm typ FX/FOF w liczbie
24 000 sztuk.
Kolejne zadania zakładają zakup amunicji 5,56 x 45 mm NATO w liczbie 45 000 sztuk - zadanie
trzecie, a także 5,56 x 45 mm NATO lecz z pociskiem typu Frangible w liczbie 3 000 szt - zadanie
czwarte. Co więcej, warto zauważyć, iż w ramach zadania szóstego CBA dąży do zakupu amunicji 5,56
x 45 mm przeznaczonej do broni z tłumikiem dźwięku w liczbie 10 000 sztuk. Plany zakładają też
pozyskanie amunicji barwiącej, treningowej 5,56 mm typ UTM. CBA zamierza kupić jej 5 000 sztuk.
Czytaj też: CBA postrzela z czarnogórskich pistoletów
Zadanie piąte, omawianego przetargu, ma na celu zakup amunicji .223 Remington FMJ w liczbie 17
500 sztuk. Zdecydowanie mniej, pod względem ilości, obejmują zadania dziewiąte, dziesiąte i ostatnie
jedenaste. Chodzi tam bowiem o kupno amunicji do granatnika 40 x 46 mm w liczbie 25 sztuk, jak
również nabycie nowych granatów hukowo-błyskowych, 6-strzałowych także w liczbie 25 sztuk. W
planach CBA jest również zakup 200 sztuk hukowych granatów ćwiczebnych.
Jak na razie nie wiadomo ile Centralne Biuro Antykorupcyjne zamierza przeznaczyć na realizację
przetargu. Jeśli jednak termin składania ofert nie ulegnie zmianie, zarówno listę ﬁrm, które chciałby
zrealizować poszczególne zadania, jak i wysokość środków przeznaczonych przez Biuro na ten cel,
poznamy już 2 lipca. CBA wymaga, by zamówienie traﬁło do formacji w maksymalnie 90 dni od daty
podpisania umowy.
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