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SPÓR O DUŃSKI PRZETARG NA MYŚLIWCE. POZEW
SĄDOWY BOEINGA
Trwa oczekiwanie na sądową konfrontację rządu Danii z koncernem Boeing w sprawie
zakwestionowanych wyników narodowego przetargu na samoloty myśliwskie. W
postępowaniu odrzucono ofertę maszyn Super Hornet i wybrano F-35A.
Amerykańska ﬁrma zgłosiła zastrzeżenia do niekorzystnych dla siebie wyników procedury, powołując
się na niejasne okoliczności wyboru oferty konkurenta - ﬁrmy Lockheed Martin z samolotami
myśliwskimi F-35A. Boeing skierował sprawę na drogę prawną po odrzuceniu wniosku koncernu
o wgląd w dokumentację z procesu selekcji ofert.
O działaniach koncernu Boeing na rzecz pozyskania od duńskiego Ministerstwa Obrony dostępu do
materiałów dokumentujących wybór oferty spółki Lockheed Martin informowano jeszcze we wrześniu
2016 roku. Zapytania kierowane w tej sprawie do rządu Danii spotkały się jednak z odpowiedzią
odmowną, którą argumentowano nieprecyzyjnym charakterem i zbyt rozległym zakresem
postulowanego wglądu w przebieg doboru ofert. Boeing miał być m.in. zainteresowany specyﬁkacją
techniczną i danymi porównawczymi z prowadzonej oceny osiągów.
Nieujawnienie oczekiwanych przesłanek decyzji o wyborze myśliwców F-35A w duńskim przetargu
stało się w konsekwencji przedmiotem pozwu sądowego. Boeing wysuwa w nim zarzut braku
transparentności postępowania oraz możliwość wystąpienia wad proceduralnych o decydującym
znaczeniu dla jego ostatecznego wyniku. Amerykańska ﬁrma wniosła przy tym o wydanie przez duński
wymiar sprawiedliwości wyroku nakazującego udzielenie jej dostępu do materiałów uzasadniających
decyzję o wyborze oferty Lockheed Martin.
Z dotychczasowych doniesień wynika, że rząd Danii znajduje się aktualnie na etapie przygotowania
argumentacji procesowej i zaplecza prawnego w nadchodzącym postępowaniu sądowym. Oﬁcjalna
odpowiedź na postawione zarzuty ma być przedstawiona najwcześniej w kwietniu br. Do tego czasu
prace nad duńskim stanowiskiem prowadzić będą wspólnie resorty obrony, ﬁnansów i sprawiedliwości.
Duński przetarg na myśliwce wielozadaniowe ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania sił
powietrznych tego państwa w najbliższej przyszłości. Zakłada pozyskanie 27 myśliwców F-35A Joint
Strike Fighter, które z założenia zastąpią wysłużone myśliwce F-16. Decyzja o wyborze oferenta
została ogłoszona w maju 2016 roku, a w czerwcu zatwierdził ją parlament. Wartość kontraktu na
zakup samolotów została określona na około 3,1 mld USD, a łączny koszt zakupu i utrzymania w cyklu
życia – w granicach 8,65 mld USD. W postępowaniu uwzględniane były też myśliwce F/A-18F Super
Hornet i Euroﬁghter Typhoon.
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