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KGP ZLECA DOSTAWY PONAD 50 KOMBI VANÓW
Komenda Główna Policji udzieliła zamówienia na dostawę 53 oznakowanych pojazdów typu kombi
van. Za realizację dostaw zapłaci ostatecznie 7 308 700 złotych, czyli więcej niż zakładała w
momencie publikacji ogłoszenia w czerwcu br.
Dostawa 53 szt. pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany oraz 9 szt. w zamówieniu
opcjonalnym - realizacją dokładnie takiego zamówienia zainteresowana była Komenda Główna Policji.
Jak poinformowała formacja, udało się wyłonić zwycięzcę tego przetargu, a dokładnie zwycięzców.
Postępowanie nie zostało podzielone na części, więc zwycięskie konsorcjum zajmie się realizacją
dostaw wszystkich wskazanych przez KGP pojazdów.
Jeszcze w czerwcu br. formacja całkowitą szacunkową wartość zamówienia netto wskazała na 6 743
215,85 złotych (9,060 mln złotych brutto) Ostatecznie za pojazdy zapłaci jednak 7 308 700 złotych
netto (10 516 254 złotych brutto). Choć najważniejsze kryterium oceny ofert stanowiła jak zwykle
proponowana cena, to KGP przyznawała również punkty za współczynnik masy pojazdu bazowego
gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika, silnik spalinowy o zapłonie
iskrowym, regulację kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach, regulację fotela kierowcy w
płaszczyźnie góra-dół oraz pełnowymiarowe koło zapasowe.
Czytaj też: Policja wdraża Tetrę
Umowę z konsorcjum, składającym się z ﬁrm Benepol Sp. z o.o. (lider), Porsche Inter Auto Polska Sp. z
o.o. i Auto Special Sp. z o.o., podpisano 11 września br. Była to jedna z dwóch ofert złożonych w tym
przetargu. Druga propozycja pochodziła od Domu Samochodowego Germaz z Wrocławia, który
dostawy wycenił na ponad 12 mln złotych brutto.
Pojazdy mają traﬁć do policjantów jeszcze w tym roku. Tak jak 21 sztuk nowych samochodów
terenowych Toyota Land Cruiser. Przypomnijmy, że przetarg, w ramach którego pojazdy traﬁą do
mundurowych, wart był prawie 5 mln złotych, a rozstrzygnięto go w połowie września. Auta mają być
wykorzystywane do zadań patrolowych, interwencyjnych oraz kontroli pojazdów. W sumie, tylko
w 2019 roku w ręce funkcjonariuszy traﬁą setki samochodów. Na początku lipca formacja
poinformowała, że konsorcjum MM Cars zajmie się realizacją dostaw 253 oznakowanych radiowozów
(86 policyjnych pojazdów oznakowanych z automatyczną skrzynią biegów i 167 policyjnych pojazdów
oznakowanych z manualną skrzynią biegów). Policja kupuje również kilkadziesiąt SUVów oraz furgony.
W formacji trwa wymiana ﬂoty samochodowej. Jak informował w lipcu br. Jarosław Zieliński, w
rozmowie z dziennikarzami PolskieRadio24.pl, policja używa ok. 21,5 tys. samochodów, a w ramach
programu modernizacyjnego wymienionych na nowe ma zostać 7 tys. samochodów, czyli 1/3 taboru.

