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WOJSKO KUPUJE OPANCERZONE MUSTANGI
Inspektorat Uzbrojenia ogłosił rozpoczęcie przetargu na dostawę samochodów ciężarowo-osobowych
wysokiej mobilności w wersji opancerzonej. Zamówienie to stanowi drugi etap czterokrotnie już
wznawianego programu "Mustang" w ramach którego pozyskany ma zostać następca obecnie
eksploatowanych i przestarzałych już Honkerów.
W ramach ogłoszonego postępowania SZ RP mają nabyć 22 egzemplarze samochodów ciężarowoosobowych wysokiej mobilności w wersji opancerzonej z opcją na 19 kolejnych. Zakupione pojazdy
mają być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w drugiego półrocza roku poprzedzającego rok ich
dostawy.
Samochody te mają mieć: układ jezdny 4x4 (z dopuszczalnym napędem na tylną oś z dołączonym
napędem przedniej osi), przystosowany do przewozu 5 osób włącznie z kierowcą, dopuszczalną masę
całkowitą nieprzekraczającą 5000 kg, ładowność nie mniejszą niż 600 kg, silnik o zapłonie
samoczynnym, prześwit nie mniejszy niż 220 mm, zdolność do pokonywania brodów minimum 0,5 m
(bez przygotowania i (0,65 m) z przygotowaniem, koła z wkładkami typu Run-Flat oraz opancerzenie
kabiny wraz z szybami kuloodpornymi na poziomie ochrony wg. STANAG 4569 poziom 1 w zakresie
kuloodporności i odporności wybuchu na miny.
Czytaj też: Wojsko poszukuje 600 „małych” Mustangów?
Procedura przetargu jest ograniczona i zakłada udział do 10 wybranych wykonawców. Kryterium
udzielenia zamówienia będzie oferta najkorzystniejsza ekonomicznie przy spełnieniu określonych
założeń taktyczno-technicznych. Jeśli chodzi o wagę kryteriów, to cena będzie miała wagę 60, okres
gwarancji wagę 5, a kryteria techniczne wagę 35. Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 25 października br. o godzinie 10.
Postępowanie na dostawę nowych samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności w
wersjach nieopancerzonej i opancerzonej prowadzone w ramach programu "Mustang" będącego
częścią planu modernizacji technicznej SZ RP jest obecnie prowadzone po raz czwarty po kilku latach
bezowocnych.
Czytaj też: Mustang po raz czwarty?
W czerwcu br. 2 Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła rozpoczęcie przetargu na pozyskanie 485
samochodów osobowo-ciężarowych wysokiej mobilności z opcją na 125 kolejnych, czyli łącznie 610
egzemplarzy w wersji nieopancerzonej w latach 2019-2022 dla SZ RP. Jeśli oba przetargi zakończą się
sukcesem, będzie to oznaczało rozpoczęcie, mocno już opóźnionego procesu zastępowania i
wycofywania ze służby liniowej mocno już przestarzałych i wyeksploatowanych, obecnie używanych

przez SZ RP samochodów osobowo-ciężarowych rodziny Honker.

