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KONTRTERRORYŚCI DOSTANĄ NOWE HEŁMY. W
PRZETARGU DWIE OFERTY
Jeszcze w grudniu tego roku, na wyposażenie policyjnych kontrterrorystów ma traﬁć 250 sztuk
nowych hełmów. W grze o zamówienie brane są pod uwagę dwie oferty złożone przez Lubawa S.A. i
UMO Sp. z o.o. W sumie Policja na realizację zamówienia wygospodarowała 525 000 zł.
Wiemy już, że w przetargu obejmującym dostawy hełmów odłamkoodpornych i kuloodpornych dla
Policji, o którym pisaliśmy niedawno na łamach InfoSecurity24.pl, pojawiły się dwie oferty. Pierwszą z
nich złożyła ﬁrma Lubawa S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego, w przypadku której cena brutto została
ustalona na poziomie 473 550 zł. Lubawa oferuje również 14 lat gwarancji na odporność balistyczną
swoich hełmów oraz 24 miesiące gwarancji na wszystkie inne elementy. W tym przypadku Policja
miałaby otrzymać zamówione wyposażenie do 16 grudnia bieżącego roku.
Druga oferta, pochodzi od UMO Sp. z o.o. z podwarszawskiej Zielonki i opiewa na 516 00 zł. UMO
wskazało, że ich hełmy są objęte 14 letnią gwarancją na odporność balistyczną i 24 miesięczną na
wszystkie inne elementy. Termin realizacji zamówienia został ustalony na 20 grudnia bieżącego roku.
Obie złożone oferty mieszczą się cenowo w kwocie, jaką wygospodarowała Policja, bowiem na
realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć 525 000 zł.
Czytaj też: KSP powiększa ﬂotę radiowozów [WIDEO]
Warto przypomnieć, w w przetargu chodzi o szybki zakup 250 sztuk hełmów typów ACH (ang.
Advanced Combat Helmet) lub MICH (Modular Integrated Communications Helmet) w wersji „high-cut”
z adapterem do montażu noktowizji. W skład kompletu hełmu musi wchodzić czerep wraz z
wyposażeniem zewnętrznym i wewnętrznym, karta gwarancyjna oraz szczegółowa instrukcja
użytkowania, przechowywania oraz konserwacji hełmu. Jak czytamy w specyﬁkacji, hełmy mają
umożliwiać dopasowanie do kształtu i rozmiaru głowy w zakresie obwodu od 53 do 60 cm (od M do
XL). Wskazana przez formację maksymalna waga hełmu kompletnego zależna jest od tego, czy policji
zaproponowana będzie wersja z jednym rozmiarem czerepu, dwoma rozmiarami czy jednak trzema
(czyli oddzielne dla wersji M, L i XL). Ma on zostać dostarczony w kolorze czarny mat lub
zielony/oliwka mat.
Czytaj też: Kamer nasobnych nie będzie. Policja naruszyła prawo zamówień publicznych
Hełmy muszą również umożliwiać właściwą eksploatację i obsługę techniki policyjnej oraz uzbrojenia i
wyposażenia indywidualnego policjanta w warunkach służbowych, w tym używanie systemu aktywnej
ochrony słuchu osłaniającego uszy użytkownika. Formacja wymaga również, by hełmy zapewniały

możliwość jednoczesnego stosowania przez użytkownika systemu łączności z aktywną ochroną
słuchu, zestawu noktowizyjnego (np. monokular/gogle), maski przeciwgazowej czy ochrony oczu
(gogle balistyczne/ochronne). Policja podkreśla, że na powierzchni czołowej czerepu ma już znajdować
się adapter do mocowania noktowizji, a także szyny boczne do mocowania adapterów PICATINNY.
Szyny boczne muszą być również wyposażone w "odciąg" noktowizora, z elastycznych linek, jednym
końcem przytwierdzone do szyny a drugim wyposażonym w hak.
JR

