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SINGAPUR MODERNIZUJE F-16. KONTRAKT ZA 900
MLN USD
Lockheed Martin otrzymał kontrakt na modernizację myśliwców F-16 należących do lotnictwa
Singapuru. Prawdopodobnie umowa dotyczy 60 maszyn, a jej wartość wynosi 914 mln USD.
Zgodnie z komunikatem Departamentu Obrony kontrakt o wartości 914 mln USD zawarty z
koncernem Lockheed Martin dotyczy w stu procentach realizacji sprzedaży uzbrojenia dla Singapuru w
ramach Foreign Military Sales. Obejmuje prace związane z modernizacją myśliwców F-16 należących
do tego państwa. Mają zostać zrealizowane do końca czerwca 2023 roku.
Informacja umieszczona przez Pentagon nie precyzuje zakresu modernizacji. Z komunikatów o
powiadomieniu Kongresu, czego wymaga procedura Foreign Military Sales, wiadomo jednak, że prace
miały obejmować 60 myśliwców F-16C/D Block 52. Zakładano pozyskanie między innymi 70 radarów
AESA (nie wymieniono konkretnego typu), takiej samej liczby systemów nawigacyjnych GPS/INS typu
LN-260, nahełmowych układów celowniczych JHMCS oraz systemów identyﬁkacji swój obcy APX-125.
Ponadto, Singapur wnioskował o pozyskanie niewielkich ilości uzbrojenia lotniczego, w tym szkolnego,
przeznaczonego do testowania i integracji. Wskazywano np. na zakup trzech pocisków AIM-9X Block II
CATM, trzech rakiet TGM-65G Maverick, czterech bomb kierowanych GBU-50, pięciu GBU-38 JDAM,
dwóch GBU-49 Enhanced Paveway, trzech CBU-105 (D-4)/B, z kierowaną amunicją kasetową.
Planowano też pozyskanie komputerów misji, oprogramowania, systemów zobrazowania oraz środków
łączności, a także części zamiennych i wsparcia logistycznego. Łączny koszt transakcji został w
styczniu 2014 roku oszacowany na maksymalnie 2,43 mld USD.
Na początku bieżącego roku agencja DSCA opublikowała kolejną notyﬁkację dla Kongresu, obejmującą
m.in. zestawy konwersyjne dla bomb JDAM o masie 227 i 908 kg typu KMU-572/B i KMU-556/B (łącznie
17), 20 bomb GBU-39 SDB, 92 terminali MIDS/LVT dla systemu Link 16 wraz z wyposażeniem
naziemnym czy 90 systemów identyﬁkacji swój-obcy typu AN/APX-126 oraz 50 nahełmowych układów
celowniczych JHMCS.
Na razie nie ujawniono, jaki jest dokładny zakres kontraktu podpisanego przez Pentagon (realizujący
dla Singapuru umowę w ramach procedury Foreign Military Sales). Wiadomo już jednak, że Singapur
zdecydował się ostatecznie na modernizację wykorzystywanych maszyn F-16, a jej wykonawcą będzie
Lockheed Martin. Czas realizacji prac do 2023 roku może świadczyć o kompleksowości programu.

