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UNIA PŁACI, A POLICJA KUPUJE. SPECJALISTYCZNE
WOZY DLA FORMACJI
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim korzysta z unijnych środków i kupuje
specjalistyczne pojazdy. Jednostka opublikowała cztery ogłoszenia o zamówieniu. Wszystkie
zrealizowane mają zostać jeszcze w tym roku.
Wszystkie dostawy dla Lubuskiej Polski realizowane będą w ramach projektu "Zintegrowane
stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej”, który współﬁnansowany jest
przez Unię Europejską ze środków "Programu krajowego funduszu bezpieczeństwa wewnętrznego".
Wszystkie samochody mają być nowe, wyprodukowane w 2020 roku.
Na liście zakupów znajdziemy dwa specjalistyczne pojazdy osobowo-terenowe dla zespołu
negocjatorów w policyjnej wersji nieoznakowanej dla KWP w Gorzowie Wlkp. Będą one
wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych przez funkcjonariuszy Nieetatowego Zespołu
Negocjatorów Policji oraz do przewożenia specjalistycznego wyposażenia. Termin składania ofert
upływa 13 sierpnia br.
Jak zaznacza jednostka w wymaganiach taktyczno-technicznych, w całej przestrzeni skrzyni
ładunkowej i nadbudowy zamontowana zostać ma platforma, wysuwana przez tylną klapę skrzyni
ładunkowej. Wysuw platformy realizowany będzie na pomocą szyn i rolek przeznaczonych do tego
celu. Musi umożliwić swobodny dostęp do przewożonego tam ładunku na obydwu poziomach. Musi też
istnieć możliwość blokowania platformy w pozycji wysuniętej, jak i transportowej. Dostęp do platformy
musi być możliwy również przez otwarcie okna tylnego i boków nadbudowy. Platforma zostanie
wyposażona w zaczepy (min. 3 uchwyty w 3 rzędach) służące do mocowania pasów transportowych
(dolny poziom) oraz zaczepy do elastycznej siatki transportowej (górny poziom). Platformę należy tak
zabudować, aby można było umieścić w szafkach lub przegródkach sprzęt specjalistyczny, między
innymi: tablicę informacyjną typu Clipard o wym. min. 1 m x 0.8 m stawianą na trójnogu, agregat
prądotwórczy 230 V AC, kamizelki kulo- i odłamkoodporne, hełmy kuloodporne, kaski, latarki ze
stacjami dokującymi typu LED, czajnik bezprzewodowy o mocy max. 1000W, laptop z
torbą, przenośna drukarka termiczna A4 z torbą, dwustronny skaner mobilny, tablet. Co ważne, sprzęt
ten wchodzi z skład zamówienia.
Czytaj też: 4 mln złotych to za mało na dwie skrycie opancerzone terenówki?
Jednostka ogłosiła również przetarg na zakup dwóch sztuk specjalistycznych pojazdów dla
przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych w policyjnej
wersji nieoznakowanej typu bus do przewozu dwóch psów, a dokładnie owczarków niemieckich.
Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do przewozu osób, specjalistycznego sprzętu
zabezpieczającego miejsce ujawnienia przedmiotu nieznanego pochodzenia i wspomnianych już

dwóch psów służbowych do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Na liście wyposażenia pojazdu
znajdziemy m.in. laptop z torbą, przenośną termiczną drukarkę A4 z torbą, dwustronny skaner
mobilny z torbą, tablet. W tym przypadku formacja czeka na oferty do 14 sierpnia.
Trzecie postępowanie dotyczy specjalistycznego samochodu wspomagania dowodzenia (WD) typu
furgon 4x4 w policyjnej wersji nieoznakowanej dla KWP w Gorzowie Wlkp. Pojazd będzie
wykorzystywany przez Policję jako specjalistyczne wspomaganie dowodzenia "WD", który będzie
wspomagał ruchome stanowisko dowodzenia w sytuacjach ratowania życia i zdrowia obywateli woj.
lubuskiego w różnego rodzaju zdarzeniach kryzysowych nawet w ciężkich warunkach terenowych. W
przestrzeni technicznej znaleźć mają się m.in.: 4 sztuki szperaczy LED z akumulatorami i stacją
dokującą o czasie pracy do 22 h i strumienia światła min. 400 lm, 10 kombinezonów
jednorazowych, 10 masek przeciwgazowych MP-5, 2 kamery termowizyjne, 2 lornetki noktowizyjne, 2
lornetki pryzmatyczne czy namiot pneumatyczny. KWP czeka do oferty do 12 sierpnia.
Czytaj też: Jeszcze więcej nowych samochodów. Policja nie zwalnia zakupowego tempa
Ostatnie postępowanie, które zrealizowane zostanie dzięki doﬁnansowaniu ze środków unijnych,
dotyczy samochodu typu furgon 4x4 w policyjnej wersji nieoznakowanej zintegrowanego mobilnego
stanowiska operacyjnego – ruchome stanowisko dowodzenia "RSD" z wyposażeniem. Pojazd będzie
oczywiście wykorzystywany przez Policję jako ruchome stanowisko dowodzenia RSD w sytuacjach
ratowania życia i zdrowia obywateli woj. lubuskiego w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych nawet
w ciężkich warunkach terenowych. Oferty przesyłać można do 11 sierpnia br.
We wszystkich ogłoszonych postępowaniach jednostka zdecydowała się na te same kryteria oceny
ofert. Są to: cena, wielkość zużycia energii, wielkość emisji dwutlenku węgla i łączna wielkość emisji
zanieczyszczeń. Pojazdy mają zostać dostarczone Lubuskiej Policji do 11 grudnia br.

