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CBŚP JUŻ WKRÓTCE POĆWICZY Z NOWĄ
AMUNICJĄ?
Wiadomo już jakie ﬁrmy są zainteresowane dostawą amunicji w ramach policyjnego przetargu
realizowanego w związku z projektem zatytułowanym „współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w
sytuacji odwróconego wektora działania”. Biorąc pod uwagę proponowane ceny, bardzo możliwe, że
do formacji traﬁ jedynie amunicja kal. 5,56x45 mm NATO Frangible do karabinków HK416 oraz G-36.
Formacja realizuje przetarg w ramach dwóch zadań, obejmujących zakupy nabojów pistoletowych kal.
9x19 mm Parabellum z pociskiem FRG (Frangible) w liczbie 450 tys. sztuk oraz zakupy amunicji
5,56x45 mm NATO z pociskiem typu Frangible (tzw. łamliwy), do stosowania z karabinkiem HK416 i
G-36 f-my H&K w liczbie 200 tys. sztuk. W obu przypadkach zakłada się również możliwość
skorzystania z prawa opcji, która obejmuje zakup dodatkowych sztuk, odpowiednio maksymalnie 25
tys. i maksymalnie. 5 tys.
Amunicja miałaby potencjalnie zostać dostarczona jeszcze do końca października. Stąd też KGP
zdecydowała się na realizację nowego przetargu w ramach procedury otwartej
przyspieszonej. Przypomnijmy, że dwa poprzednie podejścia zostały unieważnione ("nie otrzymano
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub
wnioski zostały odrzucone"). Policja podkreśla również, że "przedmiotowa amunicja jest niezbędna do
zabezpieczenia prawidłowego przebiegu cyklu szkoleń strzeleckich zaplanowanych w ramach
projektu".
Czytaj też: Nowe hełmy dla policyjnych lotników
Obecnie wiemy już, że w przypadku dostaw nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z
pociskiem FRG (Frangible) pojawiła się tylko jedna oferta. Zainteresowany realizacją dostaw dla Policji
w tym zakresie jest MILDAT sp. z o.o. z Warszawy, który za zamówienie podstawowe wynoszące 450
tys. sztuk, chce 857 925 zł. Przy czym, Policja miała przeznaczone na realizację tego zadania 833 250
zł. Lepsza sytuacja, pod względem ﬁnansowym, jest w przypadku ofert na amunicję 5,56x45 mm
NATO z pociskiem typu Frangible do karabinków HK416 i G-36. Tutaj Policja zaplanowała wydanie
maksymalnie 452 750 zł i obie zgłoszone oferty mieszczą się w tej kwocie. Pierwsza należy do
wspomnianego już MILDAT sp. z o.o. z Warszawy i wynosi 413 280 zł, a druga do CENZIN sp. z o.o. z
Warszawy i opiewa na 452 640 zł.
Czytaj też: Szkoła policyjna inwestuje w nowoczesną strzelnicę
„Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania” to projekt

zakładający opracowanie zasad udzielania wsparcia zespołowi bojowemu Zarządu III CBŚP w sytuacji
odwróconego wektora działania podczas działań bojowych, weryﬁkację w warunkach poligonowych
odzwierciedlających polskie realia urbanistyczno-architektoniczne taktyki odwróconego wektora
działania podczas działań bojowych, szkolenia doskonalące dla funkcjonariuszy zespołu bojowego
Zarządu III CBŚP z zakresu taktyki w terenie otwartym/taktyki w terenie miejskim/ofensywnego użycia
pojazdów, przeszkolenie funkcjonariuszy operacyjnych CBŚP z zakresu taktyki odwróconego wektora
działania podczas działań bojowych, manewry zgrywające współdziałanie operacyjnych komórek
organizacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania podczas działań bojowych.
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