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PRAWIE 1,9 MLN NABOI NA LIŚCIE ZAKUPÓW
POLICJI
Komenda Główna Policji ruszyła z dwoma postępowaniami dotyczącymi zakupu amunicji. Łącznie
chodzi o dostawy prawie 1,9 mln naboi.
Przedmiotem zamówienia, które opublikowała formacja, jest dostawa amunicji pośredniej 5,56 x 45
mm NATO z pociskiem SS109. Chodzi dokładnie o 1 354 580 jej sztuk. Dostawy zakończyć mają się
najpóźniej do 30 listopada 2020 roku.
Czytaj też: KGP zleca dostawy 30 tys. ręcznych miotaczy pieprzu
Oferty, które traﬁą do KGP, zostaną ocenione na podstawie zaproponowanej ceny oraz okresu
gwarancji. Wiadomo jednak, że musi on wynosić min. 24 miesiące. Czas na składanie ofert podmioty
mają do 26 czerwca br., do godz. 10:00.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Amunicja pośrednia kal. 5,56 x 45 mm z pociskiem FMJ SS 109 z rdzeniem stalowym lub
równoważna. Źródło: KGP

Ze wskazanej w postępowaniu amunicji korzystają pododdziały kontrterrorystyczne policji, które na
wyposażeniu posiadają karabinki automatyczne H&K HK416 i H&K G36 oraz zakupione w 2019
roku Haenel MK556.
Czytaj też: Policjanci walczą o apolityczność. Chcą kadencyjności na stanowisku szefa formacji
Drugie postępowanie, które pojawiło się ostatnio na stronie policji, dotyczy amunicji specjalnej do
strzelb gładkolufowych kal. 12/70 i podzielone jest na 9 zadań. Formacja zamierza pozyskać dokładnie
Typ 1 - z kulą gumową, Typ 2 - zawierający mieszankę proszku żelaznego i talku technicznego, Typ 3 z mieszanką proszku żelaznego i talku z domieszką CS, Typ 4 - bez pocisku, z ładunkiem błyskowoakustycznym w postaci mieszaniny azotanu soku i proszku magnezowego, Typ 5 - z wydrążonym
ołowianym cylindrem, Typ 6 - z pociskiem z 12 ołowianymi loftkami oraz Typ 20, Typ 30 i Typ 50 wszystkie z walcem gumowym ubrzechwionym, ale różniące się liczbą wzniesień na głównie pocisku
gumowego. Łącznie 485 tysięcy naboi.

Dostawy zrealizowane mają zostać między 9 lipca a 30 listopada br. Na oferty policja czeka do 29
czerwca br. Ocenie podlegać będą cena oraz termin realizacji zamówienia.

