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SZEF MON: PRZETARG NA ŚMIGŁOWCE DLA MW RP
"W FAZIE NEGOCJACJI ZWIĄZANEJ Z
ROZSTRZYGNIĘCIEM"
Szef MON Mariusz Błaszczak powiedział w czwartek, że "w fazie negocjacji związanej z
rozstrzygnięciem" jest przetarg na dostawę śmigłowców dla Marynarki Wojennej. Minister
obrony zapowiedział również, że spotka się podczas konferencji w Monachium z pełniącym obwiązki
sekretarza obrony USA Patrickiem Shanahanem. Rozmowy mają dotyczyć zwiększenia obecności
wojskowej USA w Polsce.
Trzy dywizjony HIMARS?
Błaszczak stwierdził w czwartek w radiowej Trójce, że 414 mln dolarów, które MON zapłaci za pierwszy
dywizjon HIMARS "to bardzo dobra cena". Zaznaczył, że cena wyjściowa zaakceptowana przez
Kongres USA wynosiła 655 mln dolarów.
Szef MON został zapytany, czy Polska zakupi w przyszłości więcej wyrzutni rakietowych. "Jeśli
spojrzymy na Strategiczny Przegląd Obronny to tam jest mowa o trzech dywizjonach; kupiliśmy jeden,
ale to jest początek procesu" - oświadczył.
Czytaj też: Homar – od narodowego programu do zakupu „z półki” [ANALIZA]
Dodał, że umowa dotycząca zakupu zestawów HIMARS, to nie ostatni kontrakt na dostawę sprzętu dla
Wojska Polskiego w tym roku. Jak mówił, "w fazie negocjacji związanej z rozstrzygnięciem" jest
przetarg na śmigłowce dla Marynarki Wojennej.
Warto zaznaczyć, że w tym postępowaniu jedyną ofertą jest zaproponowany przez Leonardo
Helicopters za pośrednictwem zakładów PZL-Świdnik śmigłowiec AW101 Merlin. Polska chce
pozyskać maszyny przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych, posiadające również możliwość
realizacji misji ratownictwa morskiego. W tym celu śmigłowiec wyposażony jest w system szybkiej
wymiany wyposażenia i możliwość instalacji sprzętu medycznego oraz ratowniczego.
Śmigłowiec AW101 w barwach Królewskich Norweskich Sił Powietrznych został zaobserwowany nad
Gdynią we wtorek. W odpowiedzi na pytania Defence24.pl spółka Leonardo Helicopters potwierdziła
udział śmigłowca w "sprawdzeniach weryﬁkacyjnych w ramach oceny oferty PZL-Świdnik, złożonej w
postępowaniu prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia MON na pozyskanie śmigłowców zwalczania
okrętów podwodnych (ZOP) wyposażonych dodatkowo w sprzęt medyczny pozwalający na
prowadzenie akcji poszukiwawczo – ratowniczych CSAR – bojowego poszukiwania i ratownictwa."

Czytaj też: "Nowoczesna broń dla polskich żołnierzy", czyli kontrakt na HIMARS-y podpisany

Ważne spotkanie ws. Fortu Trump
Błaszczak został zapytany w radiowej Trójce o stan rozmów ws. budowy Fort Trump - stałej bazy wojsk
amerykańskich w Polsce.
"To jest przedmiotem naszych rozmów. Jutro będę na ten temat rozmawiał z pełniącym obwiązki
sekretarza obrony USA Patrickiem Shanahanem. Spotkamy się w Monachium na Konferencji
Bezpieczeństwa, ale będziemy mieć (też) spotkanie bilateralne niejako przy okazji Konferencji" odparł szef MON.
Zaznaczył, że pierwotnie spotkanie to było planowane podczas narady ministrów obrony państw NATO
w Brukseli, jakie miało miejsce w środę. Z uwagi jednak na wizytę w Polsce wiceprezydenta USA
Mike'a Pence'a oraz sekretarza stanu tego kraju Mike'a Pompeo, Błaszczak nie mógł wziąć w niej
udziału.
Szef MON przypomniał ponadto, że Kongres zobowiązał Pentagon, aby do marca przedstawił ocenę
budowy w Polsce Fort Trump.
Czytaj też: Więcej wojsk USA w Polsce? Jeszcze nie osiągnięto porozumienia
PAP/Defence24.pl

