aut. Andrzej Hładij 23.03.2018

PREZES PGZ: PIERWSZY ETAP WISŁY TO CZAS
BUDOWY KOMPETENCJI
Realizacja pierwszego etapu postępowania Wisła w Grupie PGZ to czas budowy kompetencji, dzięki
którym jesteśmy w stanie zredukować koszt utrzymania produktu oraz rozwijać nasze zaplecze
techniczno-technologiczna - napisał w przesłanym Defence24.pl oświadczeniu prezes Polskiej Grupy
Zbrojeniowej Jakub Skiba komentując znaczenie podpisanej w piątek umowy dla koncernu.
W oświadczeniu przesłanym redakcji Defence24.pl prezes PGZ odniósł się do znaczenia umowy
oﬀsetowej w programie Wisła dla rozwoju kompetencji Grupy PGZ. Zwrócił także uwagę na
potencjalne ich wykorzystanie w drugim etapie proagramu, a także do budowy systemu obrony
powietrznej Narew.

Podpisana dziś umowa oﬀsetowa rozpoczyna przejście do etapu
realizacji największego programu w historii Sił Zbrojnych RP. Skuteczna
absorbcja i wdrożenie tych zobowiązań to wielka szansa na rozwinięcie
kompetencji całej Grupy, gdyż zależy nam na pozyskaniu jak najszerszych
możliwości produkcyjnych, remontowych oraz modernizacyjnych w
ramach programu WISŁA. Realizacja pierwszego etapu postępowania
WISŁA w Grupie PGZ to czas budowy kompetencji, dzięki którym jesteśmy
w stanie zredukować koszt utrzymania produktu oraz rozwijać nasze
zaplecze techniczno-technologiczne. Wiele zależeć będzie od
skuteczności naszych działań, co jest związane z realizacją naszego
drugiego wielkiego programu zbrojeniowego w dziedzinie rakietowej,
NAREW. Tylko wówczas korzyści oﬀsetowe przyniosą najlepszy efekt i
będą stanowić dopełnienie drugiego etapu programu WISŁA planowanego
do realizacji w latach 20. obecnego stulecia.
Jakub Skiba, prezes PGZ

Czytaj też: Szef MON: będzie możliwość pracy nad rozwojem Patriota
Jak poinformowało MON, podpisana dzisiaj umowa oﬀsetowa z Raytheon Company ma wartość 224
121 788 zł i zawiera 31 zobowiązań oﬀsetowych na okres 10 lat. Według resortu pozwoli na
pozyskanie zdolności w zakresie:

dowodzenia i kierowania w oparciu o moduł IBCS,
produkcji i serwisowania wyrzutni i pojazdów transportowo-załadowczych,
utworzenie certyﬁkowanego Centrum Administracji i Zarządzania Produkcją, dostosowaniem,
serwisowaniem oraz naprawami Systemu „Wisła” i innych programów obrony przeciwlotniczej i
obrony powietrznej.
umowa zakłada również pozyskanie zdolności produkcji i serwisowania 30-mm armat
Bushmaster.
Analogiczna umowa z Lockheed Martin Global Inc. jest warta 724 764 000 zł i zawiera 15 zobowiązań
oﬀsetowych w tym samym okresie obowiązywania – 10 lat.
Czytaj też: Amerykańska obrona przeciwlotnicza a polska „tarcza” [ANALIZA]
MON poinformowało, że pozyskane w ramach umowy zdolności pozwolą na produkcję i serwisowanie
elementów wyrzutni przeznaczonych dla pocisków PAC-3 MSE, produkcję wybranych elementów
pocisków PAC-3 MSE, budowę laboratorium dla badań pocisków rakietowych, a także zdolności
związanych z utrzymaniem samolotów F-16.
Podpisanie umowy oﬀsetowej było warunkiem koniecznym do ﬁnalizacji kontaraktu na pierwszą fazę
programu Wisła. Umowa ma zostać podpisana 28 marca. Ostatecznie – jak wskazują ustalenia
Defence24.pl – wartość netto kontraktu będzie w przedziale między 4,5 mld a 5 mld dolarów, czyli
między 15,4 mld a 17,1 mld złotych.
Czytaj też: Umowa na Wisłę czeka już tylko na podpis MON. Cena między 4,5 mld a 5 mld dolarów
[NEWS Defence24.pl]
W połowie listopada 2017 roku Polska otrzymała zgodę Departamentu Stanu na zakup czterech
zestawów Patriot zintegrowanych z systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS i dostosowanych
do działania w zintegrowanej architekturze obrony powietrznej IAMD. W skład tego pakietu wchodzi
m.in. 16 wyrzutni, 208 bojowych rakiet PAC-3 MSE i 11 przeznaczonych do testów, jak i elementy
dowodzenia i łączności IBCS, w tym czternaście stacji Engagement Operations Center w różnych
wariantach, pakiety adaptacyjne dla wyrzutni i radarów czy elementy sieci łączności IFCN.
Czytaj też: Sukcesy i porażki modernizacji. Kownacki: Wisła największym osiągnięciem rządu PiS
[SKANER Defence24]
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