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400 MLN ZŁ OFFSETU DLA ŚMIGŁOWCÓW
MORSKICH. UMOWA NA AW101 W KWIETNIU
Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło z koncernem Leonardo umowę oﬀsetową o wartości niemal
400 mln zł, która poprzedza umowę główną dotyczącą zakupu dla Marynarki Wojennej RP,
śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych i prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych
Leonardo Helicopters AW101 Merlin.

Umowę główną podpiszemy jeszcze w tym miesiącu, w kwietniu tego
roku. Bardzo się cieszę z tego, że po umowie podpisanej w Mielcu na
zakup śmigłowców dla Wojsk Specjalnych mamy przygotowaną i
wynegocjowaną kolejną umowę. Tym razem zostanie ona podpisana w
Świdniku. Będzie to umowa dotycząca śmigłowców dla Marynarki
Wojennej RP, a więc postępujemy w ten sposób, żeby kontrakty na sprzęt
były zawierane z ﬁrmami, które produkują w Polsce.
Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej

Umowę oﬀsetową podpisał w poniedziałek 8 kwietnia br. Marek Łapiński, sekretarz stanu w MON.
Wartość transferu technologii wynosi 395 882 751 zł i obejmuje 9 zobowiązań oﬀsetowych, które są
efektem negocjacji prowadzonych przez polskie władze z Leonardo MW Ltd., Thales DMS France SAS,
MES SpA.
Głównymi beneﬁcjentami oﬀsetu mają być Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. oraz Centrum
Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej. Kluczowym elementem zobowiązań jest
utworzenie w WZL-1 licencjonowanego Centrum Wsparcia Eksploatacji Śmigłowców, w którym
realizowana będzie pełna obsługa techniczna, serwisy i naprawy nowych maszyn. Umowa
zagwarantuje także kontynuację asysty technicznej przez ﬁrmę Leonardo przez 10 lat oraz umożliwi
działania związane z badaniem i rozwojem dla Politechniki Gdańskiej.
Kolejnym krokiem ma być zawarcie jeszcze w kwietniu umowy dotyczącej zakupu śmigłowców
morskich bazowania lądowego typu AW101 Merlin. Maszyny tego typu jako jedynie biorą udział w
postępowaniu przetargowym. W połowie lutego śmigłowiec AW-101 przeszedł w Brygadzie Lotnictwa
Marynarki Wojennej sprawdzenie weryﬁkacyjne w ramach postępowania dotyczącego pozyskania
śmigłowców morskich do zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) z możliwości realizacji misji
ratowniczych Combat SAR. Jego pomyślne zakończenie otworzyło możliwość zawarcia kontraktu.

