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W czwartek, 12 grudnia 2013 r. szef Inspektoratu Uzbrojenia MON gen. bryg. Sławomir
Szczepaniak, podpisał dwie ostatnie umowy na dokończenie budowy okrętu
patrolowego ORP "Ślązak"
.

Zawarte umowy opiewają na łączną kwotę prawie 100 mln euro a okręt ma być oddany
Marynarce Wojennej do listopada 2016 roku. Tym samym zawarto wszystkie kontrakty na
dokończenie budowy patrolowca.

Stronami umowy na dostawę Zintegrowanego Systemu Walki na patrolowiec są holenderska
firma Thales Nederland oraz polskie przedsiębiorstwo Enamor. Pierwsza odpowiada za
dostawę Modułowego Systemu Walki firmy Thales - sprzętu i oprogramowania oraz integrację z
podsystemami zewnętrznymi już zainstalowanymi i tymi, które będą jeszcze instalowane na
okręcie. Natomiast gdyński Enamor dostarczy i zainstaluje Zintegrowany System Nawigacji
wraz z sonarem Vanguard oraz Zintegrowany System Łączności wraz z urządzeniami
kryptograficznymi do elementów Zintegrowanego Systemu Walki oraz urządzeń łączności.

Elementem projektu ORP "Ślązak" są także zawarte przez Ministerstwo Gospodarki dwie
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umowy kompensacyjne, które obejmują okres 10 lat. Pierwsza umowa offsetowa na kwotę 66,7
mln euro zawarta została z firmą Thales Nederland, a w jej efekcie trzy polskie podmioty,
przedsiębiorstwo Enamor i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, oba z
Gdyni, oraz 1 Regionalna Baza Logistyczna będą serwisować i naprawiać Zintegrowany
System Walki zainstalowany na patrolowcu. Zaś czwarty offsetobiorca - Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej - będzie szkolić załogę okrętu w
obsłudze systemu walki.

Druga umowa offsetowa została zawarta z firmą Thales Electronic Systems w związku z
dostawą elementów systemu łączności dla okrętu i ma wartość 16,4 mln euro. Środki z umowy
kompensacyjnej trafią do spółki Enamor oraz 1 Regionalnej Bazy Logistycznej. Zobowiązania
offsetowe w tej umowie dotyczą przekazania stronie polskiej możliwości serwisu i napraw oraz
utrzymania w sieci transmisji danych na okręcie - Focon (Fibre Optical Communication
Network).

Przyjęty przez rząd program "Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych
"
przewiduje, że do 2026 roku Marynarka Wojenna otrzyma:
trzy okręty podwodne
, trzy okręty patrolowe z funkcją zwalczania min kryptonim "Czapla"
oraz trzy okręty obrony wybrzeża kryptonim "Miecznik"
. Do wyposażenia mają także wejść: trzy niszczyciele min kryptonim "Kormoran II"
oraz okręt rozpoznania elektronicznego "Delfin"; okręt wsparcia działań połączonych "Marlin";
okręt ratowniczy "Ratownik" oraz pływająca stacja demagnetyzacyjna" Magneto". Do 2022 roku
na nowe jednostki MON przeznaczy ponad czternaście miliardów złotych.

Źródło: mon.gov.pl , polska-zbrojna.pl
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