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MILIONY NABOI DLA POLSKIEJ POLICJI
Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak oraz Prezes Zarządu CENZIN Sebastian Meitz podpisali
umowę na dostawę amunicji pistoletowej Makarov oraz zaprezentowali podpisaną 31 lipca b.r.
umowę na zakup amunicji strzeleckiej Sellier & Bellot oraz treningowej SIMUNITION. Łącznie umowy
obejmują dostawę ponad 11 mln pocisków.
Podpisanie umowy na dostawę amunicji pistoletowej Makarov nastąpiło podczas konferencji prasowej Cenzin zorganizowanej
we współpracy z Komendą Główną Policji, w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Oprócz przedstawicieli firmy CENZIN,
Panów Sebastiana Meitza i Szymona Konopa oraz Pani Komendant Michalak, w wydarzeniu uczestniczyli także Komendant
Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak wraz z Zastępcą, insp. Arturem Bednarkiem.
Zgodnie z podpisaną podczas Konferencji umową CENZIN dostarczy Policji 500 000 sztuk amunicji Makarow o wartości 492
000 zł. Ten typ amunicji używany jest nadal przez funkcjonariuszy w starszych typach broni (P64, P83 oraz PM-84 Glauberyt).
Jak powiedziała Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, sprzęt ten jest sukcesywnie wycofywany,
stąd tak mała liczba zamówionej amunicji.
Podczas konferencji Prezes Zarządu CENZIN Sebastian Meitz i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena
Michalak zaprezentowali także podpisaną 31 lipca b.r. umowę na zakup amunicji strzeleckiej Sellier & Bellot oraz treningowej
Simunition.
9 570 000 nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem całkowicie pokrytym płaszczem (TFMJ - Total Full
Metal Jacket) ma trafić do Policji do 17.11.2017 r. Zgodnie z umową zamówienie może być poszerzone o kolejne 4 785 000
sztuk, a jego łączna wartość może wynieść nawet ponad 12,5 mln zł. Naboje produkowane są przy wykorzystaniu technologii
NONTOX. Miedziana osłona dolnej części rdzenia tego nietoksycznego pocisku eliminuje odparowywanie ołowiu do otoczenia
podczas strzelania.
W ramach przetargu Policja kupiła także 1 000 000 sztuk nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z nietoksycznym
pociskiem o zmniejszonym rykoszetowaniu typu JHP za które w poszerzonej o 500 000 sztuk opcji zapłaci ponad 1,7 mln zł.
Dodatkowo funkcjonariusze otrzymają 50 000 sztuk nabojów treningowych barwiących kal. 9 mm. Zamówienie to może
zostać zwiększone o 25 000 szt. Jego łączna wartość wynosi ponad 200 000 zł. Amunicja Simunition z pociskiem barwiącym
jest wykorzystywana jest do szkolenia m.in. w zakresie realistycznych interaktywnych scenariuszy, sytuacji
antyterrorystycznych, ćwiczeń́ patrolowych czy przeszukiwania pomieszczeń́ i budynków.
Komenda Główna Policji wybrała CENZIN (Grupa PGZ) w drodze postępowania przetargowego
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