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PANCERNY PEGAZ Z KOLEJNYM OPÓŹNIENIEM
Wojsko wydłużyło czas na składanie wniosków w przetargu dotyczącym dostaw wielozadaniowych
pojazdów Wojsk Specjalnych, czyli w ramach programu Pegaz. Potencjalni wykonawcy mają prawie
dwa miesiące więcej na przedłożenie resortowi swoich dokumentów.
Przypomnijmy, że Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o zamówieniu dotyczące dostaw
wielozadaniowych pojazdów Wojsk Specjalnych pod koniec maja br. Przedmiotem zamówienia jest
dokładnie dostawa 15 sztuk wielozadaniowych pojazdów Wojsk Specjalnych, które muszą posiadać
siedem wyszczególnionych przez IU cech. Resort zakłada również skorzystanie z prawa opcji.
Maksymalna liczba pojazdów WS dostarczanych w ramach prawa opcji wynosi 90 sztuk. To dawałoby
łącznie 105 sztuk.
W ramach zamówienia wykonawca realizował będzie również naprawy, obsługę i konserwację w
okresie gwarancji, w autoryzowanych warsztatach wskazanych przez wykonawcę. Jak zaznacza IU,
szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia określone będą w SIWZ (dokument o klauzuli
„Zastrzeżone”), która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
Całkowitą wielkość lub zakres zamówienia resort wskazał na razie na powyżej 443 tys. euro, a będzie
ono realizowane w ramach procedury negocjacyjnej (przewidywana liczba wykonawców zaproszona
do składania ofert to 4). Zainteresowane realizacją zamówienia podmioty mogli, zgodnie z
oryginalnym ogłoszeniem, składać dokumenty do 5 lipca, do godz. 12:00. Teraz czas ten wydłużył się
do 30 sierpnia 2019 roku. Mają więc oni prawie dwa miesiące więcej.
Czytaj też: Wojsko bez następcy Honkera. Mustang "soczewką" problemów pozyskiwania sprzętu
[KOMENTARZ]
Warto przypomnieć, że jeszcze w 2016 roku, zgodnie z informacjami podawanymi przez Inspektorat
Uzbrojenia planowano realizację programu Pegaz w dwóch etapach. W pierwszym, w latach
2017-2022 miano pozyskać 105 wozów dla Wojsk Specjalnych i Żandarmerii, przy potrzebach
docelowych WS i ŻW szacowanych na poziomie 280 sztuk. Z kolei zakupy dla Wojsk Lądowych miano
rozpocząć od 2023 roku, w zakresie "kilkuset" pojazdów.
Nie wiadomo na razie jaki jest termin realizacji zamówienia, gdyż IU nie podaje takiej informacji w
ogłoszeniu. Nie zmienia to jednak faktu, że program notuje wieloletnie opóźnienie, gdyż jeszcze trzy
lata temu planowano dostawę pierwszych pojazdów w 2017 roku.

