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BAHRAJN ZAMAWIA PATRIOTY
Królestwo Bahrajnu podpisało umowę z rządem USA na zakup systemu obrony przeciwlotniczej i
przeciwrakietowej średniego zasięgu MIM-104 Patriot PAC-3+ w ramach procedury FMS (Forgein
Military Sales).
Jak podał w komunikacie koncern Raytheon, podpisana umowa (Letter of Oﬀer and Acceptance)
pozwala rządowi Stanów Zjednoczonych na rozpoczęcie negocjacji z koncernem Raytheon
dotyczących produkcji nieujawnionej liczby systemów i pocisków dla sił zbrojnych Bahrajnu. Spółka nie
podała szczegółów transakcji
Stosunkowo niedawno, bo na początku maja, Bahrajn otrzymał zgodę Departamentu Stanu na zakup
dwóch jednostek ogniowych Patriot PAC-3+, z 60 pociskami PAC-3 MSE oraz 36 PAC-2 GEM-T, 9
wyrzutniami M903, dwoma stacjami radiolokacyjnymi AN/MPQ-65 i taką samą liczbą współpracujących
z nimi systemów AN/MSQ-132 ECS wraz z wyposażeniem dodatkowym. W notyﬁkacji Kongresu jako
maksymalną kwotę podano 2,478 mld USD. Należy pamiętać, że notyﬁkacja Kongresu zawiera
maksymalny zakres transakcji i cenę, więc zapisy umowy mogą się od niej różnić.
"Zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot ﬁrmy Raytheon zapewni
Królestwu Bahrajnu odpowiednie wyposażenie do obrony przed pociskami balistycznymi, pociskami
kierowanymi oraz samolotami załogowymi i bezzałogowymi” - powiedział prezes Raytheon Integrated
Defense Systems Ralph Acaba. „Patriot jest stale modernizowany, ulepszany i unowocześniany przez
społeczność 17 państw, aby wyprzedzać zmieniające się zagrożenia w nadchodzących latach” - dodał
Acaba.
System obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej MIM-104 Patriot PAC-3+ jest dziełem
amerykańskiego koncernu Raytheon w kooperacji z koncernem Lockheed Martin, odpowiedzialnym za
budowę pocisków PAC-3. System Patriot są cały czas modernizowane, udoskonalane i aktualizowane
zgodnie z najnowszymi wymaganiami pola walki. Obecnie Patriot w różnych wersjach i konﬁguracjach
jest używany lub został zakupiony przez następujące 17 państw: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Grecja,
Holandia, Hiszpania, Izrael, Japonia, Katar, Korea Południowa, Kuwejt, Niemcy, Polska, Rumunia,
Szwecja, Tajwan, Stany Zjednoczone Ameryki i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Polska jest pierwszym
użytkownikiem systemu Patriot zintegrowanego z modułem zarządzania obroną powietrzną IBCS,
pozwalającym na wykorzystanie różnych radarów i efektorów w ramach jednego, zintegrowanego
systemu obrony powietrznej.

