przeglad

Jak Czesi remontują polskie BWP-1
Michał LIKOWSKI, Zdzisław ZIELIŃSKI
Na przełomie 2013 i 2014 wojsko odebrało kolejną partię wyremontowanych i częściowo
zmodernizowanych BWP-1. 35
pojazdów trafiło do kilku jednostek Wojsk Lądowych. W odróżnieniu od poprzednich zleceń tego typu, prac nie zrealizowały
jednak Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania, a czeskie
konsorcjum STV/Excalibur Army.
Nasi południowi sąsiedzi zdobyli
w ten sposób już drugie zamówienie remontowe polskiego
MON (poprzednie dotyczyło armatohaubic wz. 77 Dana), mimo
istnienia w Polsce wyspecjalizowanych zakładów podległych temu samemu resortowi obrony.
W tej sprawie toczą się dwa postępowania sądowe.
Bojowych Wozów Piechoty 1 nie można
uznać za nowoczesne. To konstrukcja sprzed
ponad pół wieku, której jedynym atutem są
dzisiaj już tylko własności trakcyjne. Rozpoczęto zresztą już proces zakupu ich następców, a prace projektowe prowadzi Huta
Stalowa Wola. Jednak póki co, BWP-1 stanowią najliczniej reprezentowany pojazd bojowy sił zbrojnych. I skoro jeszcze służą, powinny być utrzymywane w należytym stanie
technicznym.

Rola BWP-1

WZM były przez lata jedynym zakładem
dokonującym kompleksowych remontów bewupów. Zdobyły w tej dziedzinie ogromne
doświadczenie, a także stały się producentem
około stu części zamiennych. Przywrócenie
sprawności technicznej, połączone z częściową modernizacją (wymianą urządzeń noktowizyjnych na pasywne) stały się najważniejszą
formą działalności WZM.
Dotychczasowe próby rozszerzenia oferty
zakończyły się połowicznym sukcesem. Nie
udało się np. zdobyć zamówień na transportery rozpoznawcze Irbis 6x6 czy na głęboko
przebudowane BWP-1M (program Puma)
w oparciu o bezzałogową wieżę UT-30 izraelskiego Elbitu. Wojsko zleca jednak poznańskim zakładom remonty niewielkich partii
czołgów T-72, a kilka lat temu odebrało 5
transporterów medycznych Ryś, czyli głęboko zmodernizowane SKOT-y, które również
niedawno poddano procesowi renowacji.
Zdając sobie sprawę z nieuchronnego wycofania większości z tych pojazdów ze służby
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Jeden z BWP-1 w czasie odbioru po wykonaniu prac przez czeskie konsorcjum STV/Excalibur Army
na terenie spółki Pa-Ko / Zdjęcie: Zdzisław Zieliński

w ciągu najbliższych lat, WZM zdecydowały
się na przeglądy czołgów Leopard 2A4, uzyskując o wiele większe zlecenia niż konkurencyjny Bumar-Łabędy. Co więcej, stale jest
zwiększany udział polskich pracowników
w tych pracach. Przeglądy pojazdów – ze
swej natury dotyczące mniejszego zakresu
działań niż remonty – przynoszą jednak ograniczone wpływy. W Poznaniu trwają przygotowania do uruchomienia Centrum Silników
Wojskowych (montowni i ośrodka remontowego) oraz ewentualnej modernizacji Leopardów 2A4, jednak decyzje w tej sprawie
należą do resortu obrony, a nie zakładów.
Ponadto WZM przygotowały jako Konsorcjum – w skład którego weszły min. WAT
i HSW – projekt lekkiego nowego opancerzonego transportera rozpoznawczego 6x6.
Jest on brany pod uwagę w dialogu technicznym prowadzonym przez MON.
Obecnie kluczowym dla bytu WZM pozostają remonty BWP-1. Do niedawna w tej
dziedzinie sytuacja zdawała się stabilna: zakłady realizowały co roku prace przy kilkudziesięciu wozach. Gwarantem zleceń był nadzór
właścicielski ministra obrony, wpisanie remontów BWP-1 do wykazu zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
i zobowiązania rządu wobec zakładów wynikające z Programu Mobilizacji Gospodarki.
Przy remontach BWP-1 nie stosowano zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych
(PZP) i dyrektyw UE, uznając, że utrzymanie
własnych zdolności remontowo-produkcyjnych dotyczących sprzętu wojskowego jest
kluczowe z punktu widzenia możliwości
obronnych Polski. Dodajmy, że identyczną
politykę prowadzą wszystkie cywilizowane
państwa europejskie.

Sporny przetarg

Wydawało się, że podobnie będzie także
w ubiegłym roku. 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu wszczęła postępowanie
przetargowe dotyczące remontów 35 BWP-1
i BWP-1D (dowódczych). Zlecenie podzielono na pięć zadań. Dotyczyły one remontów
głównych 3 pojazdów, remontów średnich 5
wozów oraz remontów konserwacyjnych
pozostałych 27. Łączna, szacunkowa wartość
zlecenia wyniosła ponad 36 mln zł netto. Należy w tym miejscu podkreślić, że ceny te
ustalono na bazie wartości remontów realizowanych przez WZM w latach poprzednich.
Postępowanie realizowano w wyłączeniem
zapisów PZP, uzasadniając to szeroko i powołując się na wszystkie przepisy w tej kwestii,
łącznie ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego RP. Jednak przedstawiciele 1. RBLog
zastosowali jednocześnie tryb otwarty, zapraszając dwóch oferentów, powołując się na
decyzję ministra obrony narodowej nr 291
i twierdząc, że skutki wpisania do wykazu zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa nie przesądzają o formie postępowania zakupowego, pozostawiając możliwość prowadzenia negocjacji z jednym wykonawcą lub zorganizowania przetargu. Zamawiający wybrał formę przetargu dostępnego dla przedsiębiorstw zagranicznych.
Termin składania ofert wyznaczono na 28
stycznia 2013. Był on potem wielokrotnie
zmieniany (kolejno na 4 lutego 2013, 20 lutego 2013, 28 lutego 2013 i 11 marca 2013).
Założono dwustopniowy przebieg postępowania. W pierwszym miała nastąpić formalna
ocena ofert, zaś w drugim zaplanowano aukcję elektroniczną, która wskazałaby propozycję o najniższej cenie.
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Podstawowe źródło zaopatrzenia sił zbrojnych

BWP-1 są nadal najliczniejszym wozem bojowym Wojsk Lądowych. Z tego powodu ich
remont został wpisany do wykazu zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa
państwa. Jest on tworzony przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele najważniejszych komórek MON, Sztabu Generalnego WP, a także służb specjalnych. Na
poziomie tego dokumentu powiązanie listy sprzętu z krajowymi dostawcami jest jasno
i mocno podkreślonym faktem / Zdjęcie: MON

Tanio jak barszcz

W pierwszym etapie postępowania oferty
obu wykonawców były porównywalne. Różnica w cenie nie przekraczała 19%, a preliminarze były zbliżone wartością do szacunków zamawiającego. Drugi etap przetargu,
aukcję elektroniczną przeprowadzono
w dniach 25-29 marca 2013, codziennie licytując jedno z zadań. Aukcja polega na
zmniejszaniu kosztów zlecenia o określoną
wartość. Wygrywa ten, kto więcej razy
przyciśnie klawisz komputera, ograniczając
finalną cenę, poniżej oferty konkurenta. Według dostępnych, nieoficjalnych danych, walka aukcyjna była bardzo zacięta i zakończyła
się wycofaniem WZM z aukcji przy wartości
oferty czeskiego konsorcjum na poziomie
11.345 mln zł. netto.
Według oficjalnej odpowiedzi ppłk. Marka
Chmiela, rzecznika prasowego Inspektoratu
Wsparcia SZ, wartość całego kontraktu zamknęła się kwotą 11,345 mln zł netto (ok.
13,95 mln brutto). Przypomnijmy, że wstępny koszt przedsięwzięcia oszacowano na
36,5 mln zł netto. Oznacza to, że zlicytowana
elektronicznie kwota stanowiła zaledwie
31,5% kwoty określonej przez Inspektorat
i średnio 40% pierwszej oferty czeskiego
konsorcjum (od 29% do 43% w zależności
od konkretnego zadania).

Protesty i podpisanie umowy

Wygrana czeskiego konsorcjum została
oprotestowana przez WZM. Poznaniacy stoją
na stanowisku, że zwycięski podmiot nie miał
w ogóle prawa zostać dopuszczony do przetargu, m.in. ze względu na zakwalifikowanie
remontów wozów bojowych do kategorii BP
(Bezpieczeństwo Państwa), ujęcie w Planie
Modernizacji Technicznej SZ RP w latach 20132014 pod poz. 2.2.1.3 oraz inne akty prawne.
Po drugie uważają, że Czesi zastosowali rażąco niską cenę. Jest to termin prawny wskazujący na zaoferowanie ceny dumpingowej, nie
gwarantującej wykonania prac na odpowiednim poziomie. W myśl ustawy PZP, rażąco
niska cena stanowi to przesłankę do unieważ-
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Utrzymanie zdolności produkcyjnych i remontowych na
terenie kraju jest jednym z podstawowych czynników wpływających na możliwości obronne państwa. W Polsce reguluje to Strategia Obronności RP, pkt 74: Celem realizacji zadań
gospodarczo-obronnych jest zapewnienie materialnych podstaw
realizacji zadań obronnych, w tym utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG [Program Mobilizacji Gospodarki]. Z kolei Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, pkt 141 stanowi, że
przemysł krajowy pozostaje podstawowym źródłem zaopatrzenia sił zbrojnych w uzbrojenie i sprzęt wojskowy,
a główne placówki naukowo-badawcze są dostawcą w zakresie technologii obronnych.
Szczegółowo regulują to rozporządzenie Rady Ministrów
z 12 lutego 2013 w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa i decyzja ministra obrony narodowej nr 112/MON z 24
kwietnia 2013 w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w zakresie przygotowania materiałów i wniosków o dokonanie
oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa
państwa. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Sztabu
Generalnego WP (Zarządu Planowania Logistyki – P4, Zarządu Planowania Strategicznego – P5, Zarządu Planowania Rzeczowego – P8) oraz MON (Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Biura
ds. Procedur Antykorupcyjnych, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego).
Zamówienia związane z wyposażeniem ujętym w wykazie zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa
państwa są udzielane z pominięciem PZP i dyrektyw obronnych UE. Zasady w tej kwestii określa decyzja ministra
obrony narodowej nr 118/MON z 25 kwietnia 2013 w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.
Wprowadza ona dwa tryby postępowania: zamknięty, w postaci negocjacji z jednym wykonawcą oraz otwarty, jeżeli
postępowanie w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa wskazuje na więcej
niż jednego wykonawcę. Część prawników interpretuje ten
zapis, że podmioty dopuszczone do przetargu powinny być
krajowe. Sposób przeprowadzenia postępowania jest podobny do trybu negocjacji z ogłoszeniem ujętym w ustawie
PZP. To co je różni, to brak środków ochrony prawnej (sąd,
KIO) oraz brak np. przepisów o rażąco niskiej cenie. Decyzja 118/MON zastąpiła niedawno decyzję 291/MON Ministra Obrony Narodowej z 26 lipca 2006.

nienia przetargu. Przedstawiciele
WZM wskazują, że Czesi nie musieli – w odróżnieniu od wcześniej
wykonywanych zleceń w Poznaniu
– przedstawiać szczegółowych
kosztorysów, rozliczeń i faktur na
niemal każdy podzespół oraz kolejne etapy prac. Poddawani są nadzorowi przez czeskie instytucje (odpowiedniki polskich RPW) i stosują
inne normy, co w konsekwencji
prowadzi do odmienności w procesie odbioru technicznego wozów
w trakcie remontu. WZM argumentują, że podlegając nadzorowi
polskiego RPW oraz poruszając się
w ramach procedur wymaganych
przez MON, nie mogą dokonywać
zmian w procesach technologicznych i nie mogą wykazywać się elastycznością taką, jak zagraniczna
konkurencja.
Wśród innych zastrzeżeń na
pierwszy plan wysuwa się kwestia
certyfikatów urządzeń celowniczych i obserwacyjnych. O ile Czesi
– swego czasu producent BWP-1 –
mają bogate doświadczenia w ich
remontowaniu, nie mieli dokumentacji modernizacji przyrządów obserwacyjnych TNPO-170 i TNP-350B do odmian Prexer OPO-170 i OP-350
oraz celowników 1PN22M1/2 do odmiany
M2 (dostarcza je PCO). Konsorcjum STV/
Excalibur Army zrealizowało pasywizację
w oparciu o podobne czeskie rozwiązania,
które jednak nie mają polskich certyfikatów
i nie są dopuszczone do eksploatacji w naszych siłach zbrojnych. Wiadomo także, że
prokuratura prowadzi postępowanie w zakresie naruszenia praw do dokumentacji
w związku remontami BWP.
Poznańskie zakłady zwróciły się o unieważnienie przetargu m.in. do IWSZ i Krajowej Izby Odwoławczej, a nawet ówczesnego
wiceministra obrony narodowej, Waldemara
Skrzypczaka. KIO odmówiła zajęcia się spra-

wą, gdyż uznała, że działania 1. RBLog opierały się o Decyzję nr 291/MON, a nie PZP. Decyzja KIO zapadła 24 kwietnia, a dzień później Czesi podpisali z 1. RBLog stosowną
umowę.
W podobny sposób zakończyły się działania WZM w prokuraturze i resortowym Biurze ds. Procedur Antykorupcyjnych. Przedstawiciele tej ostatniej stwierdzili, że bazując
na decyzji ministra obrony, w ich ocenie nie
wystąpiły wystarczające przesłanki do ograniczenia się przez 1. RBLog wyłącznie do negocjacji z jednym oferentem. Dodano jednak
kuriozalne wyjaśnienie, że gestor nie musi
powierzyć zamówienia jednemu wykonawcy
w sytuacji, gdy warunki dotyczące spełnienia
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A także transporterów sanitarnych Ryś
Zdjęcie: Michał Likowski
WZM zajmują się serwisowaniem kilku typów wozów bojowych, w tym czołgów Leopard
2A4… / Zdjęcie: Zdzisław Zieliński

podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa są w stanie spełnić inne podmioty, stawiając tym samym znak równości między czeską
prywatną spółką, która nie ma długofalowych
zobowiązań wobec MON, a należącym do
tego resortu przedsiębiorstwem, utrzymującym pracowników, maszyny i budynki dla
wielokrotnego zwiększenia liczby remontów
w okresie zagrożenia i wojny…
Podobne stanowisko zajął ówczesny wiceminister Skrzypczak (który wielokrotnie deklarował wsparcie dla krajowego przemysłu
zbrojeniowego) odpowiadając, że zamawiający jest niezależny od nikogo w zakresie wyboru
trybu postępowania. W efekcie przed sądem
w Poznaniu toczy się postępowania wszczęte
przez WZM przeciwko 1. RBLog. Zainteresowane strony nie udzielają w tej kwestii żadnych informacji.

Prace i odbiór

Według oficjalnej odpowiedzi na pytania
RAPORT-wto Josefa Rousa, prezesa STV Polska z siedzibą w Katowicach, spółki reprezentującej czeskie konsorcjum, zlecenie zostało
wykonane z należytą starannością. Zakres
prac remontowych dla każdej z trzech kategorii
odpowiadał zatwierdzonym przez odpowiednie
polskie organy wojskowe (1RPW, Inspektorat
Wsparcia Sił Zbrojnych) warunkom technicznym, odpowiednio na remont główny, remont
średni i remont konserwacyjny. Rzeczywisty zakres prac remontowych był jednak dużo większy,
gdyż pojazdy zostały dostarczone od użytkowni-

WZM wykonują remonty wszystkich podzespołów BWP-1, w tym układu napędowego
Zdjęcie: Michał Likowski
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ków w stanie, który nie odpowiadał określonemu procesowi remontu i dlatego musieliśmy
nieomal u wszystkich pojazdów przeprowadzić
remont główny na własny koszt. Jednocześnie
prezes Rous zapewnił, że do wymiany zużytych podzespołów wykorzystano niemal wyłącznie nowe części, a nie przejęte z magazynów czeskich wojsk lądowych. Dodał, że
prace dotyczyły także układu napędowego.
Zgodnie z możliwościami, które daje prawo międzynarodowe, nadzór techniczny nad
procesem strona polska scedowała na czeski
odpowiednik naszych rejonowych przedstawicielstw wojskowych. Decyzja ta opiera się
na zaufaniu do sojuszników, jednak odebrała
właścicielowi sprzętu wpływ na metody i zakres remontów. Weryfikacja wykonanych
prac przez stronę polską ograniczyła się do
zbadania zgodności dokumentów oraz pobieżnego sprawdzenia stanu pojazdów przez
załogi, zakończonego podpisaniem protokołów technicznych i odbiorczych.
Charakterystyczną cechą zlecenia było aż
siedmiokrotne aneksowane umowy. Dotyczyły one różnych kwestii, w tym przedłużenia terminu wykonania umowy, zmiany wymogów w zakresie optoelektroniki, zrealizowania prób trakcyjnych i strzelań na czeskich
poligonach. Pierwotnie gestor wymagał bowiem przeprowadzenia testów na poligonie
w Biedrusku. Przychylił się jednak do próśb
wykonawcy, co znacznie ograniczyło jego
koszty. Aneksy umowy są jedną ze spornych
kwestii, ponieważ mogą świadczyć o prefe-

rowaniu jednego z konkurentów, a na pewno
wskazują na nieodpowiednie przygotowanie
przetargu od strony formalnej.
Zlecenie miało zostać wykonane do końca
grudnia ub.r., jednak odbiór pojazdów przedłużył się o parę tygodni. Wozy zostały dostarczone w dwóch partiach. Trafiły one nie
do wybranej jednostki wojskowej, ale prywatnej spółki Pa-Ko, zajmującej się sprzedażą
pozbawionego cech bojowych sprzętu wojskowego dla kolekcjonerów, w Witaszycach
pod Jarocinem. Przedsiębiorstwo to dysponuje bowiem możliwościami (pojazdy, certyfikaty) przewozu BWP-1 i współpracowało
wcześniej z czeskimi spółkami. Ograniczona
przestrzeń placu przedsiębiorstwa wykluczyła jednak przeprowadzenie chociażby próbnej jazdy.
Przedstawiciele konsorcjum nie ujawnili,
czy zlecenie przyniosło im zysk. Dali jednak
do zrozumienia, że uzyskana w elektronicznej aukcji cena odzwierciedla realne koszty
prac remontowych. Trudno zweryfikować to
twierdzenie.

Warunkowe dopuszczenie do służby

Na razie nie jest możliwe, by ocenić jakość
wykonanych prac. Wszystkie pojazdy zostały
odebrane, choć konieczne było np. uzupełnienie dokumentacji (część książek wozów
była pierwotnie... pusta). Faktem jest przy
tym, że ogólny stan pojazdów wydawał się
w czasie odbioru dobry, a wozy – przynajmniej pierwszej partii – zostały nawet wypo-

Wnętrze hali zakładów
w Sternberku, który od
marca 2013 w całości
należy do Excalibur Army.
Właśnie tam przywracane
są do służby m.in. BWP-1
i BWP-2 wycofane
z czeskich wojsk lądowych
i eksportowane do
biedniejszych państw globu
Zdjęcie: Excalibur Army
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Czeska ofensywa

Czeski przemysł obronny znajduje się dziś w trudnej sytuacji. Zamówienia jego rodzimego resortu obrony są niewielkie. Siły zbrojne dysponują w br. 21 tys.
etatów wojskowych i 7,5 tys. cywilnych. Przyjęty na 2014 projekt budżetu zakłada wydatki resortu obrony w wysokości niecałych 42 mld CZK (6,3 mld zł), co
odpowiada jedynie 1,08% PKB. Są to najniższe wskaźniki od początku istnienia współczesnej Republiki Czeskiej. Ponad połowę sum przyznanych resortowi
obrony pochłaniają wydatki osobowe. Wydatki operacyjne można szacować na ok. 10 mld, a zakupy wyposażenia wojskowego ok. 6 mld CZK, czyli równowartość ok. 1 mld zł.
Przy tak małych środkach jedyną szansą przetrwania czeskich zakładów zbrojeniowych jest zintensyfikowanie eksportu. Nawet opisany na łamach RAPORT-wto 07/2013 zakład LOM Praha – odpowiednik polskich wojskowych zakładów lotniczych – chcąc utrzymać poziom zatrudnienia, musi obecnie
uzyskiwać z eksportu ponad 60% wpływów.
Niemal całkowicie na sprzedaż zagraniczną ukierunkowane są dwa prywatne czeskie podmioty, STV Group i Excalibur Army, które działają od połowy lat
1990., oferując podobne usługi. Ich istnienie bazuje na zakupie po minimalnych cenach zbędnego czeskim siłom zbrojnym wyposażenia wojskowego. Z początku skutkowało to prostą sprzedażą wyposażenia państwom trzecim, a także kolekcjonerom. Później poszerzono działalność o sprzedaż części zamiennych (z odzysku i nieużywanych) czy utylizacji amunicji. Wraz z zakupem lub dzierżawą wojskowych zakładów remontowych, oferta poszerzyła się o przywrócone do sprawności bojowej pojazdy wojskowe (czołgi, transportery kołowe i gąsienicowe, działa, pojazdy samochodowe) pochodzące z demobilu.
STV Group i Excalibur Army są przedsiębiorstwami średniej wielkości. Pierwsza ze spółek zanotowała w 2012 obrót w wysokości 750 mln CZK (ok. 113 mln
zł), druga zatrudnia ok. 350 pracowników. Jednocześnie konkurują one ze sobą i wzajemnie uzupełniają. Dla przykładu, obie spółki starały się kupić upadające
wojskowe zakłady remontowe VOP-26 w Sternberku. Wyższą cenę – równowartość ok. 25 mln zł – zaoferowała Excalibur Army, która stała się właścicielem
przedsiębiorstwa w lutym ub.r. (już wcześniej wykorzystywała potencjał tego zakładu, dzierżawiąc część powierzchni i zatrudniając 130 z 250 pracowników).
Z drugiej strony STV Group koncentrowała się z początku na handlu bronią (także do Czech czy w ramach tranzytu). Posiada obecnie 4 zagraniczne biura:
w Polsce, Bułgarii, Słowacji i Iraku. Natomiast Excalibur Army, głównie
dzięki VOP-26, ma nieco większe możliwości produkcyjne: do tej pory
współuczestniczyła w głębokiej modernizacji zarówno haubic Dana (odmiana M1), jak i BWP-2 (BVP-M2 SKCZ), która jest oferowana
w pierwszej kolejności wojskom lądowym Słowacji i Czech. STV
Group proponuje jedynie odmłodzenie BWP-1 w oparciu o bezzałogową włoską wieżę Hitfist-OWS, opartą w dużej mierze na znanej z Rosomaków wieży rodziny Hitfist-30.
Skierowanie uwagi czeskich przedsiębiorstw na Polskę jest naturalne. Planowane na 2014 wydatki majątkowe MON, nawet
jeśli realnie okażą się – jak w poprzednich latach – znacznie
mniejsze niż plany, są kilkukrotnie większe niż w Czechach.
Zaprezentowany na IDET 2013 demonstrator głęboko zmodernizowanego BWP-2. Excalibur Army odpowiadała wraz z VOP Trencin
za podwozie / Zdjęcie: Excalibur Army

sażone w nowe gąsienice. Prawdziwą weryfikację stanu technicznego przyniesie dopiero
eksploatacja w jednostkach wojskowych,
choć na ostateczne rezultaty należy poczekać
przynajmniej kilka miesięcy.
Wiadomo bowiem, że wyremontowane
przez konsorcjum BWP-1 nie mogą być eksploatowane w każdych warunkach, ponieważ
zmodernizowane systemy celownicze i obserwacyjne nie spełniają wymagań eksploatacyjno-technicznych (WET) zatwierdzonych
przez Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej. Przedstawiciel IWSZ poinformował RAPORT-wto, że wykonawca... błędnie
zrozumiał treść wymagań w zakresie naprawy i modernizacji przyrządów obserwacyjno-celowniczych. Czesi przyznali, że spodziewali się uzyskać dokumentację od gestora –
tak bowiem zinterpretowali zapisy wymagań
przetargowych. Wiadomo też, że bezskutecznie próbowali uzyskać ją bezpośrednio
z warszawskiego PCO, twórcy i właściciela
tej dokumentacji.
Przychylne stanowisko Inspektoratu
i podległej mu bazy logistycznej w Wałczu
spowodowało, że konsorcjum uzyskało dodatkowy czas na otrzymanie polskich certyfikatów dla czeskiego rozwiązania do 30
czerwca 2014. Do tego jednak czasu wyre-
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montowane BWP-1 będą eksploatowane
tylko warunkowo. Według informacji uzyskanych od przedstawicieli IWSZ, wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie dotyczącym posługiwania się przyrządami obserwacyjno-celowniczymi wozów do strzelań oraz
prowadzenia pojazdów nocą z użyciem noktowizji. Jak można było przeprowadzić strzelania kontrolne bez certyfikowanych przyrządów celowniczych? Czy przekroczenie terminu wykonania prac, faktycznie o przynajmniej pół roku, nie powinno doprowadzić
do nałożenia kar umownych? Te wątpliwości
wojsko rozstrzygnęło najwyraźniej na korzyść wykonawcy...

Post scriptum

Na początku br. 1. RBLog rozpoczęła negocjacje w sprawie zlecenia remontu i częściowej modernizacji kolejnej partii BWP-1.
Wojsko zamierza poddać rewitalizacji 120
pojazdów w ciągu 2 lat. Jednak w odróżnieniu
od sytuacji sprzed roku, nie zdecydowano się
na przetarg, a na rozmowy z jednym wykonawcą – WZM.
Niestety, pierwszy etap negocjacji zakończył się fiaskiem. Według nieoficjalnych informacji, wojsko zażądało cen zbliżonych do
uzyskanych w 2013 od czeskiego konsor-

cjum. Dla poznańskich zakładów są one nie
do przyjęcia. Zaproponowane przez nich
zmiany w procesie technologicznym, umożliwiające zaoferowanie niższej ceny, zostały
przez wojsko odrzucone.
W tym miejscu wypada zapytać jaka jest
rzeczywiście wartość remontów BWP, czy
taka jak obu oferentów w pierwszym etapie
składania ofert, czy taka jak po aukcji elektronicznej? Czy w poprzednich latach rzeczywiście dochodziło do zawyżania kosztów
prac remontowych? Odpowiedzialność za tę
potencjalną patologię powinna spaść przede
wszystkim na osoby prowadzące postępowania przetargowe. Jeżeli istniały wątpliwości co do cen oferowanych przez polskiego
dostawcę, konieczne było zweryfikowanie
wszystkich faktur za materiały i usługi oraz
kosztorysów kolejnych etapów prac, a także
porównać to z kalkulacjami zagranicznego
konkurenta.
Reperkusje powinny też dotyczyć wszystkich zamawiających – począwszy od przedstawicieli 1. RBLog, przez IWSZ, po pion zakupów MON. Odpowiedzialność leżałaby
także po stronie ministra obrony, który pośrednio sprawuje nadzór, w tym właścicielski,
zarówno nad zamawiającym – czyli 1.RBLog
– oraz usługodawcą, WZM. Ma bowiem in-
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Dlaczego Dany nie strzelają?

Chronologicznie pierwszym czeskim postępowaniem było zlecenie dotyczące remontów głównych wieży i remontów konserwacyjnych podwozi samobieżnych armatohaubic wz. 77 Dana na
podwoziu Tatra-815. Zadania te wykonywały Wojskowe Zakłady
Uzbrojenia w Grudziądzu. Od 1995 przeprowadziły one 125 remontów tych dział.
Gestorem była 1. RBLog, działająca na rzecz Wojsk Lądowych. Odmiennie niż w przypadku BWP-1, zastosowano zapisy PZP, ponieważ
Dany zostały w 2012 wykreślone z wykazu sprzętu strategicznego dla
bezpieczeństwa państwa oraz z Programu Mobilizacji Gospodarki. Baza
w Wałczu rozpoczęła w kwietniu otwarty przetarg, jednak błędy w spe- Maj 2013: przybycie polskiej Dany do zakładów STV Group w Bludowicach pod
cyfikacji zamówienia doprowadziły do unieważnienia pierwszego postę- Novym Jicinem / Zdjęcie: STV Group
powania już w czerwcu 2012. W tym samym miesiącu Departament
polityki Zbrojeniowej MON poinformował oficjalnie, że remonty Dan
w 2013 ponownie zostaną wpisane do PMG, jako zadanie dla WZU.
Kolejne postępowanie rozpoczęto w lipcu. Dotyczyło remontów
5 Dan oraz wymiany i remontu silników dwóch kolejnych wozów.
Swój akces zgłosiły Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu
(odnośnie remontu jednego wozu oraz silników), czeskie konsorcjum spółek STV Polska i STV Group oraz konsorcjum Excalibur Army/Cenzin. Ofertę tego ostatniego odrzucono z przyczyn formalnych. Drugi z oferentów wygrał, proponując najniższą cenę. Jednak
i to postępowanie zostało unieważnione 4 października 2012 przez
1. RBLog, po złożeniu odwołania do KIO przez WZU. Przedstawiciele grudziądzkiego zakładu udowodnili bowiem, że konsorcjum
STV m.in. nie przedstawiło koncesji w zakresie naprawy sprzętu objętego przetargiem. Remont jednej haubicy i silników zlecono WZU. Jedno z podwozi polskiej haubicy w trakcie prac remontowych. Zdjęcie to
Kilka dni później podjęto trzecią próbę rozpoczęcia przetargu, rów- pokazuje, że przy tak dużym pojeździe trudno zakładać, aby konieczne
nież nieudaną.
do remontu części i materiały eksploatacyjne miały kosztować jedynie
Mimo, że wiadomo było o wpisaniu remontów Dan do PMG na 13,7 tys. zł / Zdjęcie: STV Group
2013, 1. RBLog w połowie grudnia 2012 rozpoczęła kolejne postępowanie, tym razem na remont 8 haubic, przyjmując oferty WZU i konsorcjum STV. 13 lutego ub.r. komisja przetargowa w Wałczu poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę cenową zaproponowali Czesi. Odwołania grudziądzkich zakładów i działających tam związków zawodowych nie uwzględniono, odrzuciła je też
KIO, prokuratura oraz sąd wojskowy. Mimo dwóch bardzo ważnych zastrzeżeń.
Pierwsze dotyczyło braku doświadczenia STV. Zamawiający wymagał bowiem, by oferent w okresie 3 lat od złożenia oferty wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Tymczasem sama STV Group informowała w maju 2013 na swojej stronie internetowej, że ostatni raz całkowity remont samobieżnej armatohaubicy wz. 77 Dana przeprowadzony w takim zakresie na terenie Republiki Czeskiej miał miejsce
ponad 7 lat temu. Mimo tego 1. RBLog, a za nią pozostałe instytucje wojskowe uznały, że wystarczającą rekomendacją może być remont w 2012 czołgów
T-72 dla USA i T-55 dla Ugandy.
Drugi kluczowy zarzut dotyczył rażąco niskiej ceny, a dokładnie jej składowej: kosztów materiałowych. Według informacji związków zawodowych
z WZU, jednostkowa wartość materiałów zaproponowana przez polski zakład – ponad 183 tys. zł – wynika z normy obowiązującej na wykonanie remontów
w wymaganym zakresie. Tymczasem Czesi zaoferowali zaledwie 13,7 tys. zł! Żaden z podmiotów rozpatrujących odwołania WZU nie ustosunkował się do
tego faktu, ani nie próbował dociec, czy jest możliwe poprawne wykonanie remontów, przy udziale nowych części za taką kwotę...
Czy zastrzeżenia te były zasadne? Konsorcjum z Pragi wykonało remont 8 Dan i przekazało je stronie polskiej. Okazało się jednak, że przyjęte haubice nie spełniają wymagań użytkownika. Z uzyskanych przez RAPORT-wto informacji wynika, że 12. Brygada Zmechanizowana w Szczecinie wysłała 24 stycznia 2014 pisma
reklamacyjne nr 522/14 do czeskiego konsorcjum, RPW w Poznaniu i 1. RBLog w Wałczu w sprawie reklamacji 4 Dan, w związku ze zbyt dużym odrzutem oporopowrotnika podczas strzeleń z użyciem ładunku pełnego. Jednocześnie z pozyskanych informacji wynika, że podczas testów realizowanych w Czechach, strzelania
nie były prowadzone przy zerowym kącie podniesienia lufy, tak jak w Polsce (częściowo potwierdza to nawet film zamieszczony na stronie STV Group).
strumenty kontroli i wpływania na działania
obu podmiotów...
Jest oczywiste, że zlecenie zagranicznemu
podmiotowi remontów BWP-1 obnażyło rażące niekonsekwencje w polskim prawie. Istnieją bowiem jednoznacznie preferujące podmioty krajowe zapisy strategii obronności
oraz bezpieczeństwa państwa, poparte rozporządzeniem Rady Ministrów i Decyzją nr
112/MON. Jednocześnie jednak obowiązuje
też decyzja nr 118 (poprzednio 291), która
przy zachowaniu klauzuli BP zezwala na tryb
otwarty, nie precyzując ograniczenia go do
krajowych przedsiębiorstw. Stwarza to pole
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do dowolnych interpretacji przez pojedynczych urzędników wojskowych średniego
szczebla. To niebezpieczny precedens w obliczu dyrektywy unijnej otwierającej rynek
specjalny dla wszystkich producentów i usługodawców z UE. Stawia ona w uprzywilejowanej sytuacji największe podmioty z silnych
gospodarczo państw. Słabsze kraje mogą
chronić własne zakłady zbrojeniowe wyłącznie przez zaliczanie ich produktów do kategorii BP, przynajmniej w tych dziedzinach,
które są uznawane za kluczowe. Cóż z tego,
skoro w naszym kraju takie rozwiązania nie
gwarantują w praktyce niczego...

Decyzja nr 291, wprowadzając postępowanie podobne do przewidzianego w PZP,
wykluczała podobną drogę odwoławczą.
W praktyce jedyną możliwością zaskarżenia
decyzji 1.RBLog było skierowanie uwag do
organu nadrzędnego, a więc IWSZ. Tyle tylko, że był on de facto stroną w sprawie, pośrednim uczestnikiem przetargu, opracowując założenia wymagań eksploatacyjno-technicznych i założenia do zakładowej dokumentacji remontowej. Taka sytuacja stawia praktycznie zamawiającego poza prawem.
Michał LIKOWSKI, Zdzisław ZIELIŃSKI
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