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BOMBOWE ZAKUPY POLICJI
Policja zamierza kupić, maksymalnie do 28 czerwca, ale jeśli to będzie możliwe to nawet szybciej,
materiały wybuchowe. Chodzi dokładniej o zakupy arkuszowych, plastycznych materiałów
wybuchowych Primasheet 1000, Primasheet 2000, a także liniowych ładunków
kumulacyjnych Advance Cutting Explosive oraz systemów detonacji ciągłej STS i lontów
detonujących.
W pierwszej części przetargu Policja zamierza kupić arkuszowe, plastyczne materiały wybuchowe
Primasheet 1000 lub równoważne o grubościach 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 4 mm. W każdym przypadku
mowa jest o materiale wybuchowym o masie 18,14 kg, a więc w sumie ma być pozyskanych 72,56 kg.
W zależności od grubości zmienna jest waga oraz długość arkuszy tego rodzaju materiału
wybuchowego. W tym przypadku zastosowanym materiałem wybuchowym ma być Pentryt. Jeśli
chodzi o szczegóły specyﬁkacji technicznej Primasheet 1000 lub równoważnego, prędkość detonacji
została wskazana na 7100 m/s, szerokość arkusza ma wynosić od 10 do 11 calów, zaś gęstość 1,44
g/cm3.
Czytaj też: Policyjni pirotechnicy z nowymi kombinezonami jeszcze w tym roku
W drugiej części zamówienia pozyskane ma zostać 27 kg arkuszowego, plastycznego materiału
wybuchowego Primasheet 2000 lub równoważnego o grubości 4,2 mm opartego na Heksogenie.
Arkusz tego rodzaju materiału wybuchowego ma mieć szerokość od 10 do 11 cali, masę 9,1 kg i
długość 5,8 m. W przypadku trzeciej części przetargu, zakupione mają być liniowe ładunki
kumulacyjne Advance Cutting Explosive lub równoważne, dwóch rodzajów. ACE 300 (63 g/mb) 48,8
mb oraz ACE 600 (125 g/mb) - również 48,8 mb. W przypadku ładunku o gramaturze 63 g/mb,
szerokość liniowego ładunku kumulacyjnego ma wynosić 18÷21 mm, wysokość 15÷18 mm, przy
minimalnej penetracji stali wynoszącej 4 mm. Przy gramaturze 125 gr/m, mowa jest o szerokości
25÷28 mm, wysokości 22÷25 oraz minimalnej penetracji stali wynoszącej 6,5 mm. Zastosowanym
materiałem wybuchowym, w przypadku tej części zamówienia, ma być Heksogen.
Czytaj też: Miotacze pieprzu dla Policji
Oprócz samych materiałów wybuchowych, zakłada się zakupy jednokrotnych, nieelektrycznych
systemów detonacji ciągłej STS lub równoważnych w liczbie 420 sztuk – STS detonator 10,2 m.
Ostatnią, piątą częścią przetargu ma być pozyskanie lontu detonującego LD12 – 1200 mb oraz LD6
1000 mb.
Czytaj też: Policyjni kontrterroryści wchodzą do gry. BOA doczekało się zmian

Policja zakłada, że zakupy zakończą się do 28 czerwca bieżącego roku, a otwarcie ofert ma nastąpić
25 kwietnia. Przyjęto przy tym kryteria oceny bazujące na cenie (60 proc.), okresie proponowanej
długości gwarancji (20 proc.) i terminie realizacji zamówienia (20 proc.). Należy przy tym zwrócić
uwagę, że w kontekście ostatniego kryterium najwyżej będą punktowane ofert gwarantujące
realizację zamówienia do 31 maja.
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