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PONAD TYSIĄC KARABINKÓW I PISTOLETÓW.
POLICJA ROBI DUŻE ZAKUPY
Ponad tysiąc karabinów, karabinków i pistoletów maszynowych traﬁło na listę zakupów Komendy
Głównej Policji. Broń ma zostać dostarczona formacji do grudnia 2020 roku. Biorąc pod uwagę
poszukiwane typy, traﬁ ona zapewne do oddziałów kontrterrorystycznych.
Komenda Główna Policji całą broń strzelecką kupuje w ramach jednego zamówienia, ale podzielonego
na pięć różnych zadań. Pierwsze z nich dotyczy dostawy karabinu kal. 7,62x51 mm HK417 A2 16,5”
lub równoważnego w liczbie 35 kompletów. W drugim zadaniu chodzi o zakup karabinka kal. 5,562x45
mm HK416 A5 11” lub równoważnego w liczbie 546 kompletów.
Kolejne trzy zadania dotyczą już pistoletów maszynowych, a dokładnie typu MP5 SD6 kal. 9x19 mm
Parabellum lub równoważnego (55 kompletów), typu MP5 K PDW kal. 9x19 mm Parabellum lub
równoważnego (140 kompletów) oraz typu MP5 A5 kal. 9x19 mm Parabellum lub równoważnego (407
kompletów).
Na razie nie wiadomo ile Komenda Główna Policji zamierza wydać na broń. Wiadomo jednak, że całe
uzbrojenie ma traﬁć do formacji do grudnia 2020 roku. Złożone w ramach zamówienia, oferty
(procedura otwarta) ocenione zostaną na podstawie ceny, okresu gwarancji oraz kompatybilności. Na
propozycje formacja czeka do 29 lipca 2019 roku.
Wszystkie wskazane w zamówieniu karabiny, karabinki i pistolety maszynowe znajdują się na
wyposażeniu policyjnych oddziałów kontrterrorystycznych. Zresztą H&K od wielu lat zaopatruje w broń
funkcjonariuszy policyjnych jednostek specjalnych (oraz CBŚP). Ostatni przetarg z 2016 roku (przed
ŚDM i szczytem NATO) na dostawy zarówno HK416, jak i HK417 wygrała spółka Cenrex, której 100
proc. udziałów nabył w marcu br. polski Cenzin. Wtedy też cena jednostkowa za komplet HK416 A5
wyniosła 13,2 tys. zł, za HK417 A2 - 22,4 tys. zł, a za MP5 A5 - 14,5 tys. zł.
Czytaj też: Policyjni specjalsi kupują kamizelki kuloodporne
A razem z nową bronią do policyjnych antyterrorystów traﬁć może, jeszcze w tym roku,
600 nowoczesnych zintegrowanych kamizelek kuloodpornych. Rozpisany w ostatnich dniach przetarg
zakłada bowiem zakup 400 sztuk tego rodzaju oporządzenia w ramach zamówienia podstawowego z
możliwością rozszerzenia o kolejne 200 w przypadku skorzystania z prawa opcji. Do zestawu
poszukiwanych obecnie dla policjantów kamizelek mają wejść ładownice typu fast na magazynki
właśnie do karabinków HK416 oraz pistoletów maszynowych MP5 oraz karabinków M4 i pistoletów
Glock 17.

