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NOWE PISTOLETY JUŻ NA WYPOSAŻENIU CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne udzieliło zamówienia dotyczącego zakupu 100 sztuk pistoletów o
kalibrze 9x19 mm. Umowa traﬁła do ﬁrmy Zbrojownia Sp. z o.o., która była jednym z dwóch oferentów
w przetargu - poinformowało InfoSecurity24.pl Centralne Biuro Antykorupcyjne. Broń dostarczono
jeszcze w 2018 roku.
O tym, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zamierza kupić 100 pistoletów o kalibrze 9x19 mm
pisaliśmy już we wrześniu 2018 roku. Jeszcze w tym samym miesiącu Biuro przekazało, że realizacją
dostaw zainteresowanych jest dwóch oferentów. CBA, według informacji do których dotarło
InfoSecurity24.pl, wybierało więc między pistoletem Glock 17 (Gen 3) oferowanym przez ﬁrmę Kaliber
Sp. z o.o. i CZ P-10C, który proponowała Zbrojownia Sp. z o.o.
Ostatecznie, jak informuje CBA, zlecenie traﬁło jeszcze w październiku 2018 roku do
spółki Zbrojownia, będącej dystrybutorem Českiej Zbrojovki w Polsce. Oznacza to, że na wyposażenie
funkcjonariuszy traﬁły pistolety CZ P-10C, których koszt dostawy spółka wyceniła na 164 000 złotych.
Jak deklarowała ﬁrma, przekazanie broni wraz z magazynkami o pojemności od 13 do 15 sztuk
amunicji miało zostać zrealizowane w ciągu maksymalnie 5 dni od podpisania umowy. Informację tę
potwierdza CBA, deklarując, że broń w ciągu kilku dni została dostarczona. Zgodnie z wymaganiami
Biura, pistolety miały traﬁć do funkcjonariuszy najpóźniej do 10 grudnia 2018 roku, dostawy
zrealizowano więc ponad miesiąc wcześniej (umowę podpisano 25 października 2018 roku).
Centralne Biuro Antykorupcyjne na sﬁnansowanie zamówienia planowało przeznaczyć maksymalnie
230 tys. złotych. Obie złożone w postępowaniu oferty mieściły się więc w budżecie Biura.
Przypomnijmy, że spółka Kaliber proponowała realizację dostawy w ciągu maksymalnie 28 dni
kalendarzowych za kwotę 174,660 tys. złotych.
Czytaj też: Pistolet CZ P-10C dla Straży Granicznej. Przetarg na broń rozstrzygnięty
Przypomnijmy, w podobnym przetargu w połowie 2018 roku, 1600 sztuk tej broni kupiła Straż
Graniczna. Jak podkreślali eksperci ﬁrmy Zbrojownia, podczas warszawskiej prezentacji w 2017 roku,
CZ P-10C charakteryzuje się przede wszystkim nieco zmienionym systemem napinania. Czescy
producenci mieli zastosować w tym zakresie cztery nowe patenty technologiczne.
Pistolet CZ P-10C jest to kompaktowa, bezkurkowa broń krótka ze szkieletem zbudowanym z
polimerów, również zaliczany jest do lżejszych i bardziej poręcznych konstrukcji tego typu. Broń jest
wyposażona w kilka zabezpieczeń przed przypadkowym strzałem, w tym dźwignię w języku
spustowym, znaną np. z pistoletów Glock.
Czytaj też: CBA podpisuje porozumienie z Bułgarami

