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POLICJA ZAINWESTUJE W AMUNICJĘ SPECJALNĄ DO
STRZELB KAL.12
Komenda Główna Policji rozpisała przetarg obejmujący zakup amunicji specjalnej kalibru 12 różnych
typów. W sumie, może on objąć ponad 700 tys. sztuk nabojów do powtarzalnych strzelb
gładkolufowych, które planowo mają traﬁć na wyposażenie do końca listopada bieżącego roku.
Cały przetarg na naboje specjalne kal. 12 dla Policji został podzielony na dziewięć oddzielnych zadań.
W ich ramach zakłada się nabycie 70 tys. sztuk nabojów specjalnych kal. 12 Typ 1, 15 tys. sztuk Typ
2, 10 tys. Typ 3, 70 tys. Typ 4, 40 tys. Typ 5, 35 tys. Typ 6, 155 tys. Typ 20, 170 tys. Typ 30 oraz 200
tys. Typ 50. W sumie, Policja ma otrzymać 765 tys. sztuk nabojów specjalnych różnych typów.
Należy wskazać, że Typ 1 charakteryzuje się białym kolorem łuski, a pocisk stanowi kula gumowa o
średnicy 17,4 mm i masie 4,5 g. W przypadku Typu 2 mowa jest o zielonym kolorze łuski, zaś pocisk
składa się z mieszanki proszku żelaznego i talku technicznego w zamkniętym pojemniku z tworzywa
sztucznego o masie 18,3 g. Typ 3 to żółta łuska, a także pocisk zawierający mieszankę proszku
żelaznego i talku, ale z domieszką substancji łzawiącej CS, w zamkniętym pojemniku z tworzywa
sztucznego o masie 18,3 g.
Czytaj też: Rozpędzą się do ponad 200 km/h? Przetarg na auta dla Policji
Typ 4 ma nabój bez pocisku, a wypełniony jest ładunkiem błyskowo-akustycznym, w postaci
mieszaniny azotanu sodu i proszku magnezowego. W tym przypadku natężenie dźwięku w odległości
1 m od wylotu lufy strzelby nie może być mniejsze niż 110 dB. Amunicja kal. 12 Typ 5 oznaczona jest
kolorem czerwonym, nabój to wydrążony ołowiany cylinder o średnicy 16,45 mm i masie 29,5 g,
umieszczony w przybitce z tworzywa sztucznego. Typ 6 ma kolor niebieski łuski, a w naboju znajduje
się 12 ołowianych loftek o średnicy 6,8 mm i masie 2 g. Amunicja specjalna kal. 12 Typ 20 jest
oznaczona na biało, a jej pocisk stanowi walec gumowy ubrzechwiony o średnicy 18,8 mm i masie 7,3
g, z jednym wzniesieniem na główce pocisku gumowego. W przypadku Typu 30 różnica względem
wcześniejszego leży w tym, że mamy do czynienia z dwoma wzniesieniami na główce pocisku
gumowego, a Typ 50 charakteryzuje się trzema wzniesieniami.
Czytaj też: Bombowe zakupy Policji
W procedurze przetargowej termin końcowy składania ofert został określony na dzień 7 czerwca
bieżącego roku. Policja przyjęła jako kryteria oceny cenę (60 proc.), a także okres gwarancji na
użytkowanie (20 proc.) i gwarancji na przechowywanie (20 proc.).
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