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CBA NA "AMUNICYJNYCH" ZAKUPACH
O tym, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zamierza kupić m.in. nawet ponad 300 tys. sztuk amunicji,
InfoSecurity24.pl informowało już na początku czerwca. Dziś wiemy jakie ﬁrmy zainteresowane są
realizacją zamówienia, na które CBA przeznaczyło łącznie ponad 430 tys. złotych.
Przetarg rozpisany przez CBA podzielony został na 11 zadań. Łączny budżet jakim dysponuje Biuro to
436 639 złotych brutto. Najwięcej kosztować będą dostawy realizowane w ramach pierwszego
zadania, w którym CBA szuka dostawcy 239 300 sztuk amunicji 9mm FMJ. Na zakupy
przeznaczono 174 689 zł, jednak spośród trzech złożonych w tej części propozycji, tylko jedna pochodząca od ﬁrmy Obrót Bronią i Amunicją COLT Bogumiła Porowska z Krotoszyna (172 080 zł) mieści się w zakładanym budżecie. Kwoty zawarte w pozostałe dwóch ofertach, pochodzących od
spółki UMO oraz Cenzin , wynoszą odpowiednio 256 900 zł oraz 179 546,79 zł.
Drugie zadanie także dotyczy dostaw amunicji 9mm, ale tym razem chodzi o typ JHP w liczbie 2000
sztuk. Przewidziany przez CBA budżet na ten cel to 2 340 zł, a w przetargu pojawiła się tylko jedna
oferta - pochodząca od warszawskiego Cenzinu - opiewająca na kwotę 2 312,40 zł.
Czytaj też: CBA rozstrzygnęło przetarg na kamizelki kuloodporne. Nie uda się kupić wszystkiego co
zakładało
W ramach trzeciego zadania Biuro chce kupić 5 000 sztuk amunicji 5,56x45mm NATO i wybierać
będzie spośród dwóch ofert, z których tylko jedna mieści się w wyasygnowanych na ten cel
funduszach (72 000 zł). Można się więc spodziewać, że CBA wybierze ofertę złożoną przez Cenzin (65
866,50 zł), bowiem propozycja UMO (97 300,00 zł) o ponad 25 tys. złotych przekracza zakładany
budżet.
Czwarta część postępowania dotyczy 3000 sztuk amunicji 5,56x45mm NATO jednak tym razem
pociskiem typu Frangible. Budżet wynosi 7500 złotych. Realizacją zamówienia zainteresowane są trzy
podmioty: UMO (7 660,00 zł), Warsaw Gun Works Sp. z o.o. (7 500,00 zł) i katowicki WORKS11 (14
700,00 zł).
CBA - w ramach piątego zadania - chce kupić też 17 500 sztuk amunicji .223 Remington FMJ, której
dostarczeniem zainteresowane jest pięć ﬁrm. Budżet Biura na ten cel wynosi 31 950 zł, co sprawia że
tylko dwie oferty mieszczą się w maksymalnej kwocie określonej w dokumentach przetargowych.
Spółka Warsaw Gun Works za realizację zamówienia oczekuje 29 225 zł, a Obrót Bronią i Amunicją
COLT Bogumiła Porowska 22 750,00 zł. Pozostałe oferty pochodzą od ﬁrm THZ INCORSA (70 817,25
zł), Cenzin (48 216 zł) oraz UMO (54 330 zł).
Biuro zamierza - za kwotę nie większą niż 24 675 zł - kupić również 10 tys. sztuk amunicji 5,56x45mm
przeznaczonej do broni z tłumikiem dźwięku. Co ciekawe, żadna z dwoch złożonych ofert nie mieści

się w budżecie. UMO realizację dostaw wyceniło na 46 950 złotych, a Warsaw Gun Works na 65 000 zł.
Podobnie sytuacja wygląda w części siódmej, w ramach której CBA chce kupić amunicję barwiącą,
treningową 9mm typ FX/FOF w liczbie 24 000 szt. Tutaj również wszystkie złożone oferty przekraczają
budżet (56 160 zł). Cenzin proponuje dostawy za 64 353,60 zł, Kaliber gotowy jest dostarczyć
amunicję za 64 800 zł, a RWS CETUS Rafał Safader ze Słupska za realizację tej części oczekuje 88 560
zł.
Czytaj też: Opancerzone terenówki za drogie dla policji
Sytuacja powtarza się też w kolejnej ósmej części przetargu. Tym razem CBA szukało dostawcy 5000
sztuk amunicji barwiącej, treningowej 5,56mm typ UTM. Do Biura wpłynęła jedna oferta pochodząca
od RWS CETUS Rafał Safader i opiewa ona na kwotę 24 600, podczas gdy budżet na to zadanie
wynosi 23 000 złotych.
Ostatnie trzy zadania dotyczą dostaw 25 sztuk amunicji do granatnika 40x46mm (nie wpłynęła żadna
oferta) oraz granatów hukowo-błyskowych 6-strzałowych i granatów hukowych ćwiczebnych. W
przypadku granatów hukowo-błyskowych chodzi o dostarczenie 25 sztuk za kwotę nie większą niż 9
325 zł. W postępowaniu pojawiła się jedna oferta - pochodząca od UMO - wynosząca dokładnie tyle ile
przewidywany na ten cel budżet. Ta sama ﬁrma złożyła też jedyną ofertę na 200 granatów
ćwiczebnych hukowych, których dostawę wyceniła na 65 000 zł. Budżet CBA na ten cel wynosi jednak
jedynie 25 000 złotych.
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