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POLICYJNI LOTNICY W NOWYCH HEŁMACH I
MASKACH
Kielecka ﬁrma dostarczy policji hełmy lotniczne i maski ochronne, które wykorzystywane będą na
maszynach S-70i Black Hawk oraz Bell 407GXi. Jak widać, sprzęt czekał będzie już na lotników, którzy
wsiądą do najnowszych maszyn na wyposażeniu policji, mających traﬁć "w jej ręce" jeszcze w tym
roku.
Najkorzystniejszą, a w zasadzie jedyną, ofertę w postępowaniu złożyła PARASNAKE ARKADIUSZ
SZEWCZYK. Kielecka ﬁrma zaproponowała, że dostawy sprzętu, który traﬁ do policyjnych pilotów,
zrealizuje za ponad 431 tys. złotych. Co prawda, budżet policji na realizację tego zamówienia wynosił
425 tys. złotych, ale jak widać formacji udało się wygospodarować co najmniej parę dodatkowych
tysięcy.
Firma hełmy i maski dostarczyć ma, zgodnie z deklaracją, do 27 listopada 2020 roku. Przypomnijmy,
że zamówienie podstawowe dotyczyło dostaw 17 hełmów lotniczych oraz 3 masek ochronnych.
Natomiast zamówienie w ramach prawa opcji pozwalać ma formacji na rozszerzenie zakupów na tych
samych warunkach o nawet 9 kompletów hełmów lotniczych lub o maksymalnie 3 maski ochronne.
Policji chodziło dokładnie o hełmy co najmniej równoważne z hełmami typu ALPHA 900 Rotary Wing
missions, natomiast maski hełmu lotniczego muszą co najmniej równoważne z maskami typu ALPHA
900 Maxillofacial Shield i kompatybilne do dostarczanego hełmu. Jak wspomniano, będą one
eksploatowane na najnowszych maszynach formacji, czyli śmigłowcach typu S-70i Black Hawk oraz
Bell 407GXi. Sprzęt zostanie dostarczony do Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP, czyli na lotnisko
Warszawa-Babice.
Warto podkreślić, że Komenda Główna Policji skróciła termin składania wniosków, wskazując na pilną
potrzebę udzielenia zamówienia. Ogłoszenie o jego rozpoczęciu pojawiło się na początku kwietnia, a
na przesłanie propozycji zainteresowane podmioty miały czas tylko do 27 kwietnia. Czy to oznacza, że
zbliża się termin dostaw kolejnych wiropłatów od Bell?
Czytaj też: Pierwszy policyjny Bell 407 już w Warszawie
Na razie na wyposażeniu policji znajdują się trzy maszyny S-70i Black Hawk. W przypadku śmigłowców
Bell 407 GXi, policja czeka na dostawy jeszcze dwóch z trzech zamówionych wiropłatów. Pierwsza
maszyna wylądowała na lotnisku Warszawa-Babice 6 grudnia 2019 roku w godzinach popołudniowych.
Śmigłowiec został dostarczony z zakładów ﬁrmy Bell w Pradze.
Warto przypomnieć, że pierwotny kontrakt na trzy wiropłaty Bell nie obejmował instalacji głowicy
optoelektronicznej, a jedynie instalacje wzmocnienia konstrukcji i okablowania niezbędnego do

przyszłego montażu. Dlatego też, głowica, która zamówiona została w ramach odrębnej umowy, miała
zostać zainstalowana na odebranej już przez policję maszynie w tym roku. Kolejne dwa śmigłowce Bell
407, których dostawy zaplanowano na rok 2020, będą już traﬁać do Policji z pełnym wyposażeniem
optoelektronicznym i reﬂektorami typu szperacz.
Czytaj też: Black Hawk i Bell nad parkiem w ogniu [AKTUALIZACJA]

