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POLSCY POLICJANCI W HEŁMACH Z CHORWACJI
LUB CHIN?
Policja dąży do pozyskania ponad 3 tys. nowych hełmów odłamko- i kuloodpornych typu ACH lub MICH
za niemal 4 mln złotych. Obecnie wiemy, że w przetargu pojawiły się dwie oferty, w ramach których
możliwe jest zakupienie hełmów producenta z Chorwacji (Sestan Bush d.o.o. Prelog) lub Chin (Beijing
V-Great International Trade Co. Ltd.). W przypadku wyboru jednej z nich, nowe hełmy mają traﬁć do
magazynu jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym.
Dwie ﬁrmy są zainteresowane dostawami nowych hełmów odłamko- i kuloodpornych typu ACH lub
MICH dla polskich policjantów. Na zakup 3032 hełmów w ramach zamówienia podstawowego oraz 468
sztuk w ramach zamówienia opcjonalnego Policja przygotowała 3 730 000 zł. Dziś już wiemy, że w
przetargu zostały zgłoszone dwie oferty, za przygotowanie których odpowiada UMO Sp. z o.o. z
Zielonki oraz HOLSTERS HPE Polska Grzegorz Szymański z Kielc.
UMO oferuje polskim funkcjonariuszom hełm BK-ACH/Regular Cut (Full Cut), chorwackiego producenta
systemów ochrony balistycznej Sestan Bush d.o.o. Prelog. Cena została ustalona na poziomie
1 177,71 zł, a UMO daje gwarancję na odporność balistyczną na 14 lat, zaś inne elementy hełmu mają
być objęte okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące.
HOLSTERS HPE Polska Grzegorz Szymański zaoferował hełm kuloodporny ACH model HPE K2/O3H,
wytwarzany przez chińskiego producenta Beijing V-Great International Trade Co. Ltd. W tym
przypadku cena jednostkowa hełmu jest mniejsza niż w ofercie konkurencji i wynosi 791,87 zł. W
przypadku gwarancji na balistykę, analogicznie jak w drugiej ofercie, mowa jest o 14 latach, zaś w
przypadku innych części hełmu - o 24 miesiącach.
Czytaj też: Straż Graniczna uzupełnia zapasy broni
Przypomnijmy, że głównym kryterium wyboru najlepszej oferty ma być cena (60 proc.) oraz długość
udzielonej gwarancji na zachowanie odporności balistycznej (40 proc.). Przy czym, w przypadku tego
drugiego kryterium, najwyżej punktowane mają być właśnie te oferty, które zakładają 14-letnią
gwarancję.
Czytaj też: Policja kupuje system szyfrowanej łączności
Policja chce pozyskać hełmy kompozytowe, których konstrukcja oraz kształt mają być zgodne ze
standardem hełmów typu ACH (z ang. Advanced Combat Helmet) lub MICH (z ang. Modular Integrated
Communications Helmet). Minimalna odłamkoodporność została określona, w tym przypadku, na klasę
O3 zgodnie z normą PN-V-87001:2011, zaś kuloodporność ma klasę K2. Zakłada się, że czerep

nowego policyjnego hełmu ma być kolorze czarny mat. Nowe hełmy mają mieć możliwość
dopasowania do kształtu i rozmiaru głowy w zakresie obwodu od 56 do 62 cm. Maksymalna masa
kompletnego hełmu to 1500 g.
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