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IU: DZIEWIĘĆ PODMIOTÓW W BADANIU RYNKU WS.
MODERNIZACJI CZOŁGÓW T-72
Modernizacja czołgów T-72M1 została wpisana do planów modernizacji technicznej w powiązaniu z
rekomendacjami Strategicznego Przeglądu Obronnego. Do uczestnictwa w badaniu rynku zgłosiło się
dziewięć podmiotów zarówno z kraju jak i zagranicy - poinformował Defence24.pl Inspektorat
Uzbrojenia.
Do uczestnictwa w badaniu rynku w zakresie modernizacji czołgów T-72 zgłosiły się wg. informacji
przekazanej przez Inspektorat Uzbrojenia Defence24.pl zgłosiły się następujące podmioty:
Zakłady Mechaniczne „BUMAR - ŁABĘDY” S.A.
RAFAEL Advanced Defense System LTD;
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. Poznań;
Ośrodek Badawczo - Rozowjowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o.;
IMI Systems Ltd.;
Elbit Systems Land and C4I Ltd.;
PGZ S.A;
BAE Systems Global Combat Systems Ltd (BAE Systems (Poland) Sp. z o.o.);
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o. ARMPOL.
O realizacji modernizacji czołgów T-72M1 poinformował pod koniec października szef MON Antoni
Macierewicz, który stwierdził podczas spotkania z dziennikarzami" "Modernizacja T-72 (…) już jest
realizowana. I to jest decyzja która została podjęta na skutek SPO."
Na podstawie prowadzonych analiz będą podejmowane dalsze decyzje, określające dokładny zakres,
harmonogram i plan ﬁnansowy modernizacji. Należy się spodziewać, że będzie ona realizowana w
głównej mierze w oparciu o polski przemysł obronny.
W tym roku kieleckich targach MSPO zademonstrowany został czołg PT-91M2, a więc propozycja
polskiego przemysłu obronnego w zakresie modernizacji czołgu T-72. W latach 1995 - 2002 polskie
wojsko odebrało 233 czołgi PT-91, czyli zmodernizowaną odmianę T-72. Obecny program ma podnieś
pozostałe wozy T-72 do podobnego lub wyższego standardu.
Inspektorat Uzbrojenia informował w pierwszej połowie listopada, że szczegółowe wymagania w
zakresie modernizacji czołgu T-72M1 są niejawne. Z wcześniejszych deklaracji MON, składanych
choćby przy okazji publikacji Koncepcji Obronnej RP wynika jednak, że chodzi o „płytką”
modernizację. Co za tym idzie, trudno spodziewać się np. zastosowania nowej wieży z armatą na
amunicję 120 mm NATO.
W niedawnym wywiadzie dla "Gazety Polskiej Codziennie" wiceszef MON Bartosz Kownacki stwierdził:
"Myślimy także o polskim czołgu. jednak proszę pamiętać, że równolegle modernizujemy

leopardy, chcemy modernizować T-72. Ulepszenie czołgu to wydatek ok. 4 mln zł. Takich jednostek
mamy 300, więc kontrakt to ponad miliard złotych.".
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