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SOP NA LĄDZIE I NA WODZIE, CZYLI CZAS NA
NOWE SAMOCHODY I ŁODZIE
Dostawa samochodów osobowych, osobowo-terenowych oraz ciężarowych to przedmiot nowego
zamówienia, ogłoszonego przez Służbę Ochrony Państwa. W sumie do formacji traﬁć może 25 nowych
pojazdów. To jednak nie koniec zakupów, SOP ruszył rownież z przetargiem na dostawę trzech łodzi.
Na lądzie
Ogłoszone przez formację zajmującą się ochroną VIP postępowanie podzielone jest na osiem części, w
ramach których do SOP traﬁć może spora liczba nowych samochodów. Wszystkie części łączy
ostateczny termin dostaw, wyznaczony na 3 września 2021 roku, a także wymaganie by pojazdy były
fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2019 roku. Formacja zdecydowała się jednak na kryteria oceny ofert
dobrane do poszczególnych części.
Jeśli uda się zlecić realizację wszystkich zadań, to do funkcjonariuszy traﬁą, w ramach jednej z części,
cztery samochody osobowe o mocy silnika min. 90 KW i nadwoziu typu sedan lub lift back. SOP
dostanie również dwa samochody osobowe typu sedan lub lift back, ale z napędem 4x4 i min. mocą
silnika 140 KW. Wersja ta będzie miała również podgrzewane fotele czy gniazda zasilające 12V dla
pasażerów.
Służba Ochrony Państwa chce zakupić także cztery samochody osobowe z nadwoziem typu kombi, o
mocy silnika min. 90 KW. Kolejne części dotyczą dziesięciu pojazdów z nadwoziem typu VAN, z tym że
część ma mieć silnik o mocy min. 140 KW, napęd 4x4, elektrycznie przesuwane drzwi boczne i 6-7
miejsc, a część silnik o mocy min. 95 KW i 7-9 miejsc. Kolejne VAN-y, o mocy silnika min. 140 KW,
mają posiadać boczne drzwi przesuwane z obu stron samochodu, z blokadą w pozycji pełnego
otwarcia umożliwiającą jazdę z otwartymi drzwiami. Liczbę miejsc wskazano z nich w na 7-8.
Kolejny nabytek to trzy samochody osobowo-terenowe, o nadwoziu typu SUV, z napędem 4x4 i mocą
silnika wskazaną na min. 220 KW. Liczbę miejsc wskazano tu na 5-7. Do SOP traﬁą również dwa lekkie
samochody półciężarowe, furgony, o mocy silnika min. 103 KW. Formacja wymaga by miały miejsce
dla 5-6 osób.
Na wodzie
To nie koniec listy zakupów Służby Ochrony Państwa. W ramach innego zamówienia formacja chce
zakupić trzy łodzie z kategorii C, czyli przeznaczone do pływania po wodach śródlądowych. Podzielony
na trzy części przetarg zakłada zlecenie dostaw łodzi motorowej typu RIB dla min. ośmiu osób, łodzi
motorowej oraz łodzi elektrycznej. Wszystkie mają zostać przekazane mundurowym, tak jak
samochody, do 3 września 2021 roku. Co ważne, mają to być oczywiście nowe łodzie, z 2020 lub 2021
roku.

Zarówno w przypadku pojazdów, jak i łodzi, termin składania ofert ubiega w drugiej połowie grudnia
br. Tego samego dnia poznamy nie tylko oferentów, ale również budżet formacji na realizację obu
zamówień.
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