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NOWE SYSTEMY OCHRONY BALISTYCZNEJ DLA
POLICJI
Najnowszy przetarg Komendy Głównej Policji zakłada pozyskanie sprzętu ochrony balistycznej, w tym
hełmów, kamizelek kuloodpornych oraz wielozadaniowych kamizelek taktycznych z możliwością
dołączenia do nich płyt kuloodpornych.
Przetarg dotyczący sprzętu zapewniającego ochronę balistyczną funkcjonariuszom, został podzielony
na trzy zadania. W pierwszym z nich, Policja zamierza zakupić ultralekkie kompozytowe hełmy
odłamko- i kuloodporne typu F.A.S.T./ACH w wersji wysokiego wycięcia, a więc tzw. high-cut. Zakłada
się przy tym pozyskanie 30 kompletów w ramach zamówienia podstawowego oraz opcjonalnie
dodatkowo do dwóch kolejnych. W skład kompletu, obok samego czerepu hełmu z wyposażeniem
zewnętrznym i wewnętrznym, ma również wchodzić wizjer wykonany z poliwęglanu, a także boczne,
balistyczne ochronniki uszu. W zależności od rozmiaru, w pełnym ukompletowaniu hełmy, mają ważyć
do 1200 g lub 1270 g.
Czytaj też: 4 mln złotych to za mało na dwie skrycie opancerzone terenówki?
Zadanie drugie, obejmuje znalezienie dostawcy wielozadaniowych, rekonﬁgurowalnych noszaków do
płyt kuloodpornych, czyli kamizelek balistycznych. W tym przypadku również mowa jest o 30
kompletach w ramach zamówienia podstawowego, z możliwością dokupienia do dwóch kolejnych.
Wspomniane noszaki mają mieć możliwość montażu kieszeni na płyty kuloodporne z przodu, z tyłu
oraz na bokach korpusu funkcjonariusza. Zaś samo rozmieszczenie kieszeni ma zapewnić ochronę
organów wewnętrznych użytkownika przy konstrukcji zapewniającej lekkość, a także komfortowe
stosowanie w trakcie działań. Kamizelki mają stanowić przy tym kompletne systemy taktyczne,
pozwalające policjantom w sposób szybki i prosty zbudować, rozbudować czy też demontować
konkretne przypięte elementy. Ma to być osiągnięte dzięki zastosowaniu systemu montażu paskami
MOLLE/PASS z przodu, z tyłu i po bokach.
Czytaj też: Pilny przetarg na policyjne hełmy. Pięciu chętnych na dostawy
W trzecim zadaniu KGP chce pozyskać 40 sztuk kamizelek kuloodpornych do głębokiego kamuﬂażu. W
specyﬁkacji technicznej używa się również określenia kamizelki koszulkowe, tak aby podkreślić ich
szczególną możliwość do stosowania chociażby w działaniach operacyjnych w miejscach publicznych
latem. Tym samym, zastosowanie w tym przypadku mają miękkie wkłady kuloodporne, zaś sama
konstrukcja ma pozwalać na jak najlepsze dopasowanie do anatomicznej budowy ciała
funkcjonariusza.

Planowo, całość sprzętu mogłaby traﬁć do Policji nie później niż do 16 grudnia bieżącego roku. Przy
czym samo otwarcie ofert, które pojawią się w przetargu, ma nastąpić 10 sierpnia. Policja oceni je
biorąc po uwagę kryterium ceny (60 proc.) oraz sam termin realizacji zamówienia (40 proc.). Warto
dodać, że punkty za termin realizacji pojawią się jedynie w przypadku sﬁnalizowania dostaw do 30
listopada bieżącego roku.
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