30.06.2019

BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE NIESTRASZNE STRAŻY
GRANICZNEJ
Straż Graniczna zamierza pozyskać nawet 3300 nowych kompletów odzieży ochronnej, która pozwala
na zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom przed bojowymi środkami trującymi. Jeśli przetarg
się powiedzie Nadwiślański Oddział Straży Granicznej otrzyma tego rodzaju wyposażenie do 30
listopada bieżącego roku.
Straż Graniczna planuje pozyskać 3300 kompletów izolacyjnej odzieży ochronnej, która jest
przeznaczona do ochrony skóry funkcjonariusza przed działaniem bojowych środków trujących, ale też
toksycznych środków przemysłowych, środków biologicznych, jak również chroni przed skażeniem
promieniotwórczym. W zamówieniu podstawowym wskazuje się, iż pogranicznicy mają otrzymać 2800
kompletów tego rodzaju odzieży ochronnej, a w przypadku prawa opcji zamówienie może wzrosnąć o
kolejne 500 kompletów.
Tego rodzaju odzież specjalistyczna ma pojawić się w magazynie Nadwiślańskiego Oddziału Straży
Granicznej do 30 listopada bieżącego roku. O potencjalnych ofertach dowiemy się już po 31 czerwca,
gdyż wówczas ma nastąpić ich oﬁcjalne otwarcie. Przy ﬁnalnym wyborze kluczowa ma być cena
kompletów (60 proc.) oraz udzielona gwarancja (40 proc.).
Czytaj też: Granica pod ścisłym nadzorem. SG wyda miliony złotych na systemy obserwacji
Odzież ochronna ma pozwalać na złożenie jej na obuwie oraz ubranie funkcjonariusza, bez względu na
porę roku oraz warunki atmosferyczne. Na co dzień, taki komplet odzieży ochronnej, ma być
transportowany w specjalnej torbie, pozwalającej na wygodne przenoszenie i przechowywanie w
trakcie realizacji konkretnych zadań przez pograniczników. Całość kompletu, bez wspomnianej torby
nie może przekraczać 2300 g. Kombinezony mają być w kolorze ciemnozielonym lub khaki,
dopuszczone ma być przy tym wykonanie rękawic oraz podeszwy zintegrowanych butów w kolorze
czarnym. Do nowych kompletów odzieży ochronnej będzie istniała możliwość używania
specjalistycznych masek przeciwgazowych, a kombinezon musi posiadać elementy pozwalające na
uszczelnienie zestawu poprzez dopasowanie kaptura do wspomnianej maski przeciwgazowej. Straż
Graniczna zakłada, że mogą pojawić się zestawy składające się z odzieży dwuczęściowej, jednak
wówczas bluza musi posiadać elementy pozwalające na uszczelnienie połączenia bluzy oraz spodni.
Czytaj też: NIK kontroluje służby na wschodniej granicy
Specyﬁka zastosowania tego rodzaju kompletów odzieży ochronnej zakłada również, że materiał z
którego mają być wykonane ma charakteryzować się odpornością na zapalenie. Jednak najważniejszą

cechą jest odporność na przebicia kroplami bojowych środków trujących. W tym kontekście, Straż
Graniczna odwołała się do normy obronnej NO-42-A500:2003, gdzie substancją testową jest iperyt
siarkowy. W przypadku poszukiwanych kompletów czas przebicia został ustalony na minimum 12
godzin.

