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NOWE KAMIZELKI KULOODPORNE NIE TYLKO DLA
POLICJI, CZYLI STRAŻ GRANICZNA NA ZAKUPACH
Straż Graniczna zamierza jeszcze do końca tego roku dokupić nawet do 1850 kamizelek
kuloodpornych dla swoich funkcjonariuszy. Przy czym, najwięcej pozyskanych ma być zewnętrznych,
taktycznych kamizelek kuloodpornych noszonych na umundurowaniu. Planowane jest jednak również
zakupienie pewnej partii kamizelek kamuﬂowanych, noszonych pod ubraniem funkcjonariuszy.
Szykuje się duży przetarg na kamizelki kuloodporne dla Straży Granicznej. Niedawno pisaliśmy, że
policyjni kontrterroryści zamierzają zakupić nawet 600 nowoczesnych zintegrowanych kamizelek
kuloodpornych. Jak dowiadujemy się teraz, do funkcjonariuszy Straży Granicznej może traﬁć łącznie
nawet 1850 kamizelek kuloodpornych. Przy czym, w przypadku pograniczników przetarg jest
podzielony na dwie części. W pierwszej z nich dąży się do pozyskania 1000 sztuk zewnętrznych
kamizelek kuloodpornych w ramach zamówienia podstawowego oraz maksymalnie 500 sztuk w
ramach prawa opcji.
Druga część przetargu to już plan zakupu 250 wewnętrznych kamizelek kuloodpornych, z możliwością
rozszerzenia do maksymalnie 100 dodatkowych sztuk tego rodzaju wyposażenia. Podobnie, jak w
przypadku zakupu nowych paralizatorów oraz odzieży ochronnej przed skażeniami bojowymi środkami
trującymi, poszukiwane przez Straż Graniczną kamizelki kuloodporne mają traﬁć do magazynów
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Czytaj też: Policyjni specjalsi kupują kamizelki kuloodporne
Oferty mogą być nadsyłane do 1 sierpnia bieżącego roku i wówczas mamy dowiedzieć się czy lub kto
dokładnie złożył swoją ofertę w częściach przetargu. Wybór ma nastąpić w oparciu o kryterium ceny
(60 proc.), a także długości udzielonej gwarancji w zakresie odporności balistycznej (30 proc.) oraz
długości gwarancji na pozostałe części kamizelek kuloodpornych (10 proc.). Ostatecznie, jeśli
procedura przetargowa dojdzie do skutku, to ﬁnalnie zewnętrzne kamizelki traﬁą do pograniczników
najpóźniej do 13 grudnia bieżącego roku. Jeśli zaś chodzi o dostawy wewnętrznych kamizelek
kuloodpornych, to w tym przypadku ich dostawy mają zakończyć się najpóźniej do 15 listopada
bieżącego roku.
Czytaj też: Granica pod ścisłym nadzorem. SG wyda miliony złotych na systemy obserwacji
Zewnętrzne taktyczne kamizelki kuloodporne mają być zakładane na mundur z dodatkowym
wyposażeniem w postaci hełmu kuloodpornego. Oczywiście, kamizelki mają składać się z części
przedniej, tylnej oraz osłony szyi, które mają posiadać własne poszycia oraz wyjmowane wkłady

balistyczne. Straż Graniczna wymaga, aby kamizelki zewnętrzne posiadały na części przedniej, tylnej
oraz pasach łączących je, naszyte taśmy MOLLE/PALS lub równoważne, przeznaczone do
przytroczenia różnych elementów dodatkowego wyposażenia funkcjonariusza. Zarówno przednia, jak i
tylna część kamizelki musi charakteryzować się klasą kuloodporności K2, zgodną z normą PN
V-87000:2011.
Czytaj też: Straż Graniczna uzupełnia zapasy broni
Oprócz kamizelek zewnętrznych, Straż Graniczna zamierza pozyskać kamizelki tzw. kamuﬂowane. Ich
zadaniem jest ochrona przed pociskami oraz odłamkami najżywotniejszych organów wewnętrznych
funkcjonariusza. Jednocześnie, użytkowanie takiej ochrony ma pozwalać na skryte umieszczenie pod
odzieżą. Stąd też, tego rodzaju kamizelka kamuﬂowana powinna chronić jak największą powierzchnię
korpusu, ale przed wszystkim dobrze przylegać do samego ciała. Straż Graniczna podkreśla, że jej
użytkowanie musi być efektywne również w przypadku potrzeby przyjęcia postaw strzeleckich przez
pogranicznika. W tym przypadku, kamizelka składa się z dwóch części – przedniej i tylnej, gdzie każda
z nich ma własne poszycie zewnętrzne oraz wyjmowane wkłady balistyczne. Jeśli chodzi o klasę
kuloodporności, to również została ona określona na K2, zaś klasa odłamkoodporności na O2, zgodnie
z przytoczoną już normą PN V-87000:2011.

