25.09.2020

WIELKIE ODBIORY I ZAMÓWIENIA. DZIESIĄTKI
NOWYCH RADIOWOZÓW I DRONÓW DLA POLICJI
35 nowych radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych oraz 18 bezzałogowych statków
powietrznych odebranych i co najmniej 70 pojazdów do zamówienia - to bilans ostatnich dni polskiej
policji. Formacji udało się nie tylko odebrać całkiem sporo sprzętu, który traﬁ do funkcjonariuszy
Komendy Stołecznej Policji, ale także wybrać najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu wartym prawie
34 mln złotych.
To spółka Auto Handel Centrum Grupa Cichy złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu
dotyczącym zakup Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego, na które policja do wydania miałam
prawie 34 mln złotych. Jeśli nie pojawią się odwołania, a papiery będą się zgadzać, to właśnie do tej
ﬁrmy już niedługo traﬁ umowa na dostawę pojazdów (zapewne będzie to Volkswagen Crafter).
Pojazdy, które będą oczywiście wykorzystywane do realizacji zadań na miejscu kolizji lub wypadku
drogowego, a także do kontroli pojazdów, mają zostać dostarczone formacji do końca czerwca 2021
roku. Do wydania na APRD policja ma prawie 34 mln złotych, ale środki te nie pochodzą z budżetu
formacji. Zamówienie ﬁnansowane jest bowiem z funduszy unijnych Programu Infrastruktura i
Środowisko projektu "Bezpieczniej na drogach – Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji".
Umowę o to doﬁnansowanie policja podpisała jeszcze w grudniu 2019 roku. Na zakup 77
specjalistycznych pojazdów dla polskiej drogówki otrzymała prawie 35 mln złotych, ale całkowity koszt
realizacji projektu (zamówienia podstawowego z opcją) wyceniono na ponad 41 mln złotych.
Komenda Główna Policji planuje w ramach zamówienia zlecenie dostaw 70 pojazdów APRD z
możliwością zwiększenia zamówienia o 7 ich sztuk. Jego realizacją zainteresowane były trzy podmioty.
Co ważne, wszystkie propozycje mieściły się w budżecie formacji. Co natomiast ciekawe, różnice w
cenach były - szczególnie biorąc pod uwagę, że mowa o postępowaniu wartym ponad 30 mln złotych naprawdę niewielkie. To właśnie spółka Auto Handel Centrum Grupa Cichy złożyła tę najtańszą
ofertę. Za dostawy, w razie podpisania kontraktu, ﬁrma otrzyma trochę ponad 32,232 mln złotych.
Kolejna, niewiele droższa oferta pochodziła od warszawskiej spółki Porsche Inter Auto Polska, która
realizację zamówienia wyceniła na dokładnie 32 347 770 złotych. Ostatnia propozycja złożona została
przez MAN Truck & Bus Polska. Firma za dostawy pojazdów dla policji chciała otrzymać 32 372 308,50
złotych.
Choć cena nie stanowiła jedynego kryterium oceny ofert, formacja punktowała bowiem także
m.in. współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika, a
także na to, czy posiada on poduszki gazowe kurtynowe lub poduszki gazowe boczne chroniące głowy
kierowcy i pasażera, to okazała się ona czynnikiem decydującym. To bowiem jedynie różnica w
punktach uzyskanych właśnie za cenę przełożyła się na wybór najkorzystniejszej oferty. W przypadku
reszty kryteriów ﬁrmy szły "łeb w łeb".

Czytaj też: Wicepremier od bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu?
Przypomnijmy, że pojazdy APRD typu furgon mają być również wyposażone m.in w: drukarkę,
kopiarkę, skaner, laptopa, cyfrowy aparat fotograﬁczny, skalówkę magnetyczną do wymiarowania,
urządzenie do laserowego pomiaru punktów w przestrzeni, zestaw pierwszej pomocy, przenośny
przyrząd do badania skuteczności hamowania, przenośną lampę oświetleniową, parawany do
oddzielenia i osłonięcia miejsca zdarzenia a także agregat prądotwórczy.
Wielkie odbiory w Warszawie
Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, jej ﬂota Wydziału Ruchu Drogowego, Wydział Transportu KSP
oraz komendy powiatowe stołecznego garnizonu wzbogaciły się w ostatnich dniach o 35 nowych
radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych oraz 18 bezzałogowych statków powietrznych. Sprzęt
został zakupiony w ramach projektu pn. "Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie
bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T" realizowanego z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na realizację tego przedsięwzięcia
przeznaczono 13,2 mln zł, z czego 85 proc. stanowią środki UE, a 15 proc. fundusze własne Policji. W
ramach tej kwoty KSP zakupiła również środki ochrony osobistej dla funkcjonariuszy w celu
przeciwdziałania rozszerzeniu pandemii COVID-19/ SARS-CoV-2 na kwotę 900 tys. zł. W ramach
projektu dostarczony zostanie jeszcze samochód pomocy drogowej marki Iveco.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP mają nowe radiowozy. Garnizon stołeczny
otrzymał 13 mln złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Środki umożliwiły zakup nowego wyposażenia, w tym samochodów i dronów dla
"drogówki". pic.twitter.com/3AMy2mlF9e
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 24, 2020
Przekazanie nowego sprzętu odbyło się 24 września w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Stołecznej Policji. Pojazdy będą wspierać policjantów w działaniach związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w obsłudze zdarzeń drogowych. Policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego KSP otrzymali 8 samochodów marki Skoda Superb Combi z videorejestratorem
(pojemność silnika – 1984 cm3, moc – 200kW/272 KM, napęd – 4x4), 14 oznakowanych Ambulansów
Pogotowia Ruchu Drogowego (APRD) (pojemność silnika – 1968 cm3, moc – 130kW/177 KM), 2
nieoznakowane pojazdy tzw. Mobilne Centra Nadzoru Ruchu Drogowego, a także 9 bezzałogowych
statków powietrznych marki DJI.

Fot. Komenda Stołeczna Policji

Jednostki powiatowe stołecznej Policji (w Nowym Dworze Mazowieckim, Legionowie, Wołominie,
Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Piasecznie, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim oraz powiecie
Warszawskim Zachodnim) otrzymały również 9 dronów oraz 9 pojazdów APRD, natomiast 2 holowniki
specjalistyczne (marki Iveco i Mercedes) zostały przekazane do Wydziału Transportu KSP. Pojazdy
spełniają normę emisji spalin EURO 6.
Jak poinformowali funkcjonariusze, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w
ubiegłym roku zakończyli oni projekt modernizacji budynków i pomieszczeń warsztatowych na kwotę
ponad 10 mln zł. Kolejne przedsięwzięcie także jest związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
W ramach tego projektu jednostka pracuje wyposażyć policjantów w nowy nowoczesny sprzęt w
postaci 30 nowych motocykli i 148 kombinezonów dla motocyklistów, laserowe mierniki prędkości,
urządzenia do badania spalin.
I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak podkreślił podczas odbioru, że
służbę policjantów wspomaga ponad 22 tys. radiowozów, które są systematycznie zmieniane oraz
podnoszony jest ich poziom, co przyczynia się także do podnoszenia bezpieczeństwa obsługujących je
policjantów i wszystkich użytkowników dróg.
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