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POLSKA ARMIA KUPUJE STO TYSIĘCY MUNDURÓW
POLOWYCH
2. Regionalna Baza Logistyczna wybrała dostawcę 94 500 kompletów mundurów polowych i
mundurów polowych letnich wzór 2010, które traﬁą do polskiej armii. Wartość zamówienia to blisko 24
miliony złotych.
Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o udzieleniu zamówienia konsorcjum, którego liderem
jest spółka PHPU IMA ZPCHR I. Szumańska–Wrona i M. Wrona Sp.J. na „dostawę przedmiotów
umundurowania i wyekwipowania (mundurów polowych) z podziałem na cztery części (zadania)”.
Całkowita końcowa wartość zamówienia to 23 591 400 zł, a o wyborze zadecydowały dwa kryteria:
cena (z wagą 90) i termin realizacji (z wagą 10).
Zadania dla Wykonawcy
Wszystkie cztery zadania związane z realizacją zamówienia będą wykonywane przez konsorcjum
składające się z ﬁrm: PHPU IMA ZPCHR I. Szumańska–Wrona i M. Wrona Sp.J. – lider konsorcjum,
Zakłady Odzieżowe WYBRZEŻE Spółdzielnia Inwalidów i Spółdzielnia Inwalidów ELREMET w Białej
Podlasce.
Początkowo na wykonanie zadania nr 3 i 4 najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka UNIFEQ Europe Sp. z
o.o. z Warszawy. Jednak po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej unieważniono tą część postępowania i
ponownie dokonano oceny ofert. Ostatecznie jako wykonawcę zadania nr 3 i 4 wybrano konsorcjum,
którego liderem jest spółka PHPU IMA ZPCHR I.Szumańska – Wrona i M. Wrona Sp.J., i które wcześniej
wybrano do realizacji zadania nr 1 i 2.
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Pierwsza część zamówienia dotyczy mundurów polowych letnich wzór 2010 (bluza i spodnie),
natomiast pozostałe trzy są związane z dostarczeniem mundurów polowych wzór 2010 (bluza i
spodnie).
Zadanie nr 1. Zamówienie gwarantowane w ilości 5 845 kpl. (zamówienie opcjonalne w ilości
655 kpl.). Całkowita końcowa wartość zamówienia: 1 726 920 zł bez VAT;
Zadanie nr 2. Zamówienie gwarantowane w ilości 15 931 kpl. (zamówienie opcjonalne w ilości
1 569 kpl.). Całkowita końcowa wartość zamówienia: 4 348 050 zł bez VAT;
Zadanie nr 3. Zamówienie gwarantowane w ilości 42 247 kpl. (zamówienie opcjonalne w ilości
4 253 kpl.). Całkowita końcowa wartość zamówienia: 11 553 390 bez VAT;
Zadanie nr 4. Zamówienie gwarantowane w ilości 21 770 kpl. (zamówienie opcjonalne w ilości
2 230 kpl.). Całkowita końcowa wartość zamówienia: 5 963 040 bez VAT;
Należy pamiętać, że do całkowitej wartości zamówienia należy doliczyć podatek VAT, czyli 23%.
Co traﬁ do armii?
Wykonawca ma za zadanie dostarczyć umundurowanie spełniające wymagania Wojskowej
Dokumentacji Techniczno–Technologicznej (WDTT), zgodne ze wzorami przedmiotów obowiązujących
w Ministerstwie Obrony Narodowej, potwierdzonymi przez Wojskowy Ośrodek Badawczo–Wdrożeniowy
Służby Mundurowej do produkcji seryjnej.
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W przypadku zadania pierwszego mają to być wymagania z WDTT 123UL/MON 1,2,3. Oznacza to
zamówienie munduru polowego letniego, składającego się z bluzy polowej letniej i spodni polowych
letnich wzór 2010. Wzór 123UL/MON jest wykonany z tkaniny drelichowej US-21 barwionej na kolor
khaki z nadrukiem maskującym typu „pantera”.
W przypadku pozostałych trzech zadań będą stosowane wymagania z WDTT 123UP/MON 3.
Dostarczone więc będą mundury polowe, składające się z bluzy polowej i spodni polowych wzór 2010.
Wzór 123UP/MON, wykonany musi być z tkaniny US-22/1, barwionej na kolor khaki z nadrukiem
maskującym „pantera”.

