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KGP DOPOSAŻA ODDZIAŁY PREWENCJI. DO
POLICJANTÓW TRAFI PONAD 100 NOWYCH
FURGONÓW
To kolejny duży przetarg na policyjne samochody w ostatnim czasie, a jeśli weźmiemy pod uwagę
ostatnie kilka lat, to wyraźnie widać, że policja dość aktywnie odmładza ﬂotę swoich pojazdów. Tym
razem KGP szuka dostawcy aż 142 pojazdów oznakowanych typu furgon dla Oddziałów Prewencji. Jak
na razie nie wiemy jaki budżet policja przygotowała na zakup pojazdów, jednak można się
spodziewać, że nie będzie to mała kwota.
Nowe radiowozy mają traﬁć do policyjnej prewencji do 4 listopada 2021 roku. Dostawy odbywać będą
się w trzech transzach. Pierwsze 22 samochody powinny zostać dostarczone do 24 marca 2021 roku,
kolejne 60 furgonów traﬁ na wyposażenie policji do 17 czerwca, a trzecia transza pojazdów ma zostać
przekazana formacji do 4 listopada przyszłego roku.
Czego szuka policja? Jak czytamy w udostępnionej przez policję specyﬁkacji, pojazdy mają być
napędzane minimum 4-cylindrowym silnikiem spalinowym, spełniającym co najmniej normę emisji
spalin Euro 6, o pojemności nie mniejszej niż 1 950 cm3, osiągając przy tym moc netto silnika nie
mniejszą niż 130 kW (175 KM). Pojazd ma rozpędzać się do prędkości maksymalnej nie mniejszej niż
160 km/h. Pojemność zbiornika paliwa ma wynieść co najmniej 70 litrów. Wnętrza furgonów muszą
być podzielone na kabinę kierowcy, przedział osobowy oraz przedział magazynowy, a wszystkie szyby
pojazdu mają zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w przypadku ataku na
furgon podczas wykonywania przez policjantów ich zadań służbowych. Ma to być możliwe dzięki
zastosowaniu krat zamontowanych po zewnętrznej stronie pojazdu, ale tak aby zapewnić kierowcy
furgonu dobrą widoczność podczas jazdy.
Czytaj też: Pilny zakup kabur na ﬁniszu. Policja wybrała dostawcę
Furgony mają być przystosowane do przewozu łącznie 7 funkcjonariuszy prewencji oraz niezbędnego
sprzętu służbowego o wadze do 160 kg. W specyﬁkacji zaznaczono, że ma to być 7 sztuk zestawów PZ
umieszczonych w torbach transportowych, 5 sztuk tarcz ochronnych (mała tarcza lub duża tarcza), 7
kasków z ochroną twarzy, 7 pałek szturmowych, 7 sztuk broni służbowej (mogą to być strzelby
gładkolufowe, pistolety maszynowe lub karabiny szturmowe AKMS), jeden plecakowy miotacz pieprzu,
7 kamizelek kuloodpornych, 7 hełmów kuloodpornych i gaśnica mgłowa. Pojazd po zabudowie musi
posiadać minimalną ładowność wynoszącą 790 kg.
Na oferty Komenda Główna Policji czeka do 18 grudnia. Wtedy też dowiemy się jaki budżet formacja
przeznaczyła na zakup pojazdów. Można się jednak spodziewać, że mówimy o dość pokaźnej kwocie.
Ostatni przetarg na dostawę 124 sztuk furgonów wypadowych wart był bowiem ponad 33 mln złotych.

Wtedy policja zdecydowała się na zakup pojazdów marki Volkswagen Crafter.

