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ESTONIA WYBRAŁA NOWĄ BROŃ PODSTAWOWĄ
Spółka Lewis Machine & Tool zajmie się realizacją dostaw broni strzeleckiej 5,56 mm i 7,62 mm, która
traﬁ do estońskich żołnierzy, a także funkcjonariuszy resortu sprawiedliwości, policji oraz straży
granicznej.
W ocenie estońskiego centrum, zajmującego się inwestycjami obronnymi, oferta spółki Lewis Machine
& Tool to najlepsza propozycja złożona w ramach ogłoszonego w lipcu 2017 roku przetargu. Oﬁcjalnie
zamówienie traﬁ jednak do spółki 18 grudnia, obecnie jej konkurenci mają czas na złożenie
ewentualnych odwołań od decyzji Estończyków. Jeśli nie pojawią się przeciwwskazania, umowa
zostanie podpisana na początku 2019 roku.
Pozyskanie 16 tys. karabinów i karabinków automatycznych z amunicją 7,62 mm x 51 i 5,56 mm x 45
oraz akcesoriów ma kosztować Estończyków 22 mln euro. Dostawy rozpoczną się w roku 2019, a
zakończoną w 2021 roku. Zgodnie z ustaleniami, dokumenty zakładać będą również możliwość
skorzystania przez Estończyków z opcji na dostawy większej ilości wspomnianego sprzętu do 2026
roku.
Przypomnijmy, że o realizację dostaw walczyły również takie podmioty, jak Patriot Ordnance
Factory, SIG Sauer oraz Heckler&Koch. Wszystkie oferty oceniono pod względem ich ceny,
parametrów technicznych oraz wyników prób strzeleckich. Próby te zorganizowano w marcu br.

Naszym celem jest zakup automatycznej broni palnej, która jest
precyzyjna, poręczna i niezawodna w różnych warunkach pogodowych i
środowiskowych. Nie mniej ważny był koszt transakcji. (...) oszacowaliśmy
koszt cyklu życia, a nie tylko cenę zakupu broni i dodatkowego sprzętu,
wzięliśmy też pod uwagę koszty, które należy ponieść w ciągu
najbliższych 20 lat.
Pułkownik Rauno Sirk

W przetargu udział brała również Fabryka Broni "Łucznik" z MSBS, ale - jak wynikało z uzyskanych
przez Defence24.pl w lutym br. informacji - wycofała się ze względu na brak możliwości spełnienia
ujawnionych w drugim etapie postępowania wymagań technicznych i dotrzymania ustalonych
terminów.
Przetarg na nową broń ogłoszono w lipcu 2017 roku. W estońskiej armii zastąpi ona szwedzkie
karabinki Ak4 i Galil. Zamówienie ma pozwolić na uniﬁkację uzbrojenia stosowanego w obu brygadach
piechoty estońskich sił zbrojnych. Działająca na rynku od 1980 roku Lewis Machine & Tool realizuje

dostawy m.in. dla wojsk amerykańskich i nowozelandzkich. Z jej broni korzystają również
brytyjscy operatorzy SAS.

