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TYSIĄCE PISTOLETÓW DLA POLICJI
Komenda Główna Policji rozpoczęła przetarg na dostawę pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm
Parabellum. Formacja zainteresowana jest pozyskaniem nawet ponad 5,5 tysiąca kompletów tej
broni.
Jak uściśla KGP w ogłoszeniu o zamówieniu, policja chce zakupić pistolety samopowtarzalne kal. 9x19
mm Parabellum w liczbie 4 666 kompletów. To jednak tylko podstawowa, gwarantowana część
zamówienia. Do formacji może traﬁć bowiem nawet tysiąc kompletów więcej, które zakupione zostaną
już w ramach realizacji prawa opcji. Broń ma zostać dostarczona KGP do 16 grudnia br. (także w
przypadku skorzystania z opcji). Przypomnijmy, że jest to podstawowy rodzaj uzbrojenia
indywidualnego funkcjonariusza formacji, nie tylko na służbie, ale również podczas szkolenia.
Wszystkie oferty, które traﬁą "na biurko" KGP ocenione zostaną pod względem ceny, okresu
gwarancji, kompatybilności (punkty za zaoferowanie broni wprowadzonej na uzbrojenie policji w
liczbie ponad 900 sztuk), żywotności oraz niezawodności (średnia liczba zacięć dla całkowitej liczby
strzałów oddanych podczas badania). Na propozycje od zainteresowanych realizacją zamówienia
podmiotów policja czeka do 2 sierpnia br.
KGP przypomina również, że po otwarciu ofert w postępowaniu będzie wymagała przeprowadzenia
testów w zakresie ergonomii broni, a negatywny wynik tych testów skutkować będzie oczywiście
równoznaczny z uznaniem oferty za niespełniającą wymagań i z jej odrzuceniem.
Nie wiadomo na razie ile środków policja zamierza przeznaczyć na zakup wskazanej broni, jednak
podmioty zainteresowane realizacją zamówienia muszą wnieść wadium w wysokości 130 tysięcy
złotych, które zgodnie z pzp stanowi maksymalnie 3 proc. wartości zamówienia.
Glocków nie będzie
Przypomnijmy, że w drugiej połowie czerwca Komenda Główna Policji unieważniła przetarg na 1000
pistoletów Glock 17 3. generacji. W postępowaniu udział brały dwie ﬁrmy, jednak jak się okazało,
żadna z ofert nie spełniła wymagań formalnych. Był to pierwszy tak duży przetarg na broń krótką dla
policjantów od czasu kupna blisko tysiąca pistoletów Rex w ubiegłym roku. Postępowanie ma zostać
powtórzone.
Czytaj też: Przetarg na policyjne Glocki do kosza
W połowie 2018 roku policja wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargu na dostawę pistoletów
samopowtarzalnych kalibru 9x19 mm. Zamówienie podzielone było wtedy na dwa zadania. W
pierwszym chodziło o zakup 965 pistoletów samopowtarzalnych kalibru 9x19 mm Parabellum, bez
ładownicy i kabury. Tą część zamówienia zrealizowała ﬁrma Works 11 Sp. z o.o. z Katowic, która

dostarczyła Policji pistolety ReX Zero 1.
W drugiej części KGP szukała dostawcy 350 kompletów pistoletów samopowtarzalnych P99 lub
równoważnych, kalibru 9x19 mm Parabellum w wersji szkoleniowej i przeznaczonych do treningu
bezstrzałowego. Tutaj wybrana została oferta Fabryki Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. Broń
powinna znaleźć się w rękach policjantów do 14 grudnia 2018 roku.
Czytaj też: Prawie tysiąc pistoletów ReX Zero 1 traﬁ do Policji

