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KOLEJNY ANEKS NA MODERNIZACJĘ LEOPARDÓW.
KONTRAKT PRZEKROCZY 3 MLD ZŁ?
Ministerstwo Obrony Narodowej negocjuje kolejny aneks do umowy na modernizację
polskich czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL. Jego przedmiotem mają być między
innymi naprawy wynikowe czołgów. Nieoﬁcjalnie wiadomo, że wartość aneksu może
wynieść około 400 mln zł, co może spowodować wzrost wartości całego kontraktu do
ponad 3 mld zł.
Zgodnie z informacją przekazaną Defence24.pl przez Wydział Prasowy CO MON: „obecnie trwają
negocjacje dotyczące podpisania aneksu do umowy na modernizację czołgów Leopard 2A4 do wersji
2PL obejmującego m.in. naprawy wynikowe czołgów oraz realizację dostaw częściowych urządzeń
specjalnych w ramach dostaw okołoprojektowych. Termin podpisania oraz wartość aneksu są
uzależnione od wyniku negocjacji i wprowadzonych zmian do umowy.”
W praktyce oznacza to, że czołgi Leopard 2A4 – oprócz modernizacji – będą też przechodzić naprawy
wynikowe elementów, które nie zostały objęte modernizacją (zależnych od ich użycia). Mówił o tym w
rozmowie z Defence24.pl szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. Dariusz Pluta, jeszcze w marcu 2017 roku:
„Wartość powyższej umowy (pierwotnego kontraktu na modernizację Leopardów) nie obejmuje
kosztów ewentualnego usprawnienia czołgów w obszarze nieobjętym modernizacją, gdyż na etapie
zawierania umowy nie był znany ich niezbędny zakres.”.

Demonstrator Leoparda 2PL na MSPO 2017. Fot. Paweł K. Malicki.

To już kolejny aneks, związany z umową na modernizację czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL.
Wcześniejszy, na kwotę około 300 mln zł, został podpisany na przełomie czerwca i lipca. Zakładał
modernizację kolejnych 14 czołgów (wozów pochodzących z drugiej partii Leopardów,
najprawdopodobniej przeznaczonych do wykorzystania w 1 Brygadzie Pancernej w Wesołej).
Czytaj też: Program Leopard 2PL zaprezentowany. Pakiet modernizacyjny polskich czołgów
Pierwotna umowa została zawarta w grudniu 2015 roku. Na jej podstawie konsorcjum PGZ i ZM
Bumar-Łabędy, we współpracy z innymi spółkami Grupy, miało zmodernizować 128 czołgów Leopard
2A4 do standardu 2PL, za kwotę 2,415 mld zł. Partnerem zagranicznym programu modernizacji jest
koncern Rheinmetall.
W wyniku wcześniejszego aneksu wartość umowy wzrosła do ponad 2,7 mld zł. Wartość obecnego
aneksu prawdopodobnie będzie wynosić około 400 mln zł, kwota całego kontraktu może więc
przekroczyć 3,1 mld zł. Realizacja kontraktu jest opóźniona w stosunku do pierwotnego
harmonogramu, w którym zaplanowano, że koncern Rheinmetall odda dwa prototypy do końca 2017
roku. Obecnie trwają testy prototypu Leoparda 2PL w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i
Samochodowej.
Zakres modernizacji objął między innymi instalację dodatkowego pancerza wieży, nowych polskich
przyrządów obserwacyjnych dla działonowego i dowódcy, kamery cofania, wymianę układu stabilizacji
armaty i napędów wieży z hydraulicznych na elektryczne, umożliwienie wykorzystania nowych typów
amunicji, instalację pomocniczej jednostki napędowej itd.

Program Leopard 2PL w obecnym kształcie ma objąć 142 czołgi. Będą to wozy służące w 10 Brygadzie
Kawalerii Pancernej oraz w 1 Brygadzie Pancernej w Wesołej (1 kompania). Ta ostatnia jednostka ma
również na wyposażeniu czołgi Leopard 2A5.

