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Dostawa, montaż i integracja Zintegrowanego Systemu Walki dla okrętu patrolowego typu
Ślązak oraz dostawa Zintegrowanego Systemu Łączności to dostawy uzbrojenia, które
wywołały obowiązek zawarcia umów offsetowych z Thales Nederland B.V. oraz Thales
Electronic Systems GmbH. 12 grudnia 2013 r. w imieniu Skarbu Państwa RP umowy te
podpisał podsekretarz stanu w MG Dariusz Bogdan.

Umowa offsetowa zawarta z Thales Nederland B.V. związana jest z dostawą Zintegrowanego
Systemu Walki (ZSW) dla okrętu patrolowego w wersji podstawowej typu Ślązak. W umowie
ujętych jest 10 zobowiązań offsetowych, w wyniku realizacji których zwiększy się potencjał
obronny państwa. Dzięki ich realizacji trzy polskie podmioty: PBP Enamor Sp. z o.o., OBR CTM
S.A. oraz 1. Regionalna Baza Logistyczna, będą przeprowadzać serwisowania i naprawy
Zintegrowanego Systemu Walki na poziomie OLM/ILM (włącznie). Natomiast czwarty
offsetobiorca - Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej uzyska możliwość przeprowadzania szkoleń operatorskich dla załóg okrętu typu Ślązak
obsługujących Zintegrowany System Zarządzania Walką. Umowa offsetowa z Thales
Nederland B.V. zawarta została na okres 10 lat, a jej wartość, równa wartości ujętych w niej
zobowiązań offsetowych, wynosi 66 mln 686 tys. 500 euro.

Z kolei umowa offsetowa z niemiecką spółką Thales Electronic Systems GmbH związana jest z
dostawą Zintegrowanego Systemu Łączności dla okrętu patrolowego w wersji podstawowej
typu Ślązak dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Umowa ta została zawarta również na okres 10 lat, a
jej wartość to 16 mln 400 tys. euro. Jej beneficjentami będą dwa polskie podmioty: PBP Enamor
Sp. z o.o. oraz 1. Regionalna Baza Logistyczna. W umowie ujęto 4 zobowiązania offsetowe.
Dzięki realizacji powyższych zobowiązań offsetowych Siły Zbrojne RP pozyskają możliwość
prowadzenia serwisowania i napraw oraz utrzymania w gotowości sieci Focon, która będzie
zamontowana na pokładzie okrętu typu Ślązak.

Wiceminister Bogdan podkreślił, że umowa z Thales Nederland B.V. to już druga umowa
offsetowa zawartą z tą firmą. - Realizacja pierwszej (w latach 2001–2012) zakończyła się
sukcesem. Dostawca wykonał wszystkie zobowiązania ujęte w umowie na łączną wartość
przekraczającą jego obowiązek offsetowy, z wyprzedzeniem wobec przyjętego harmonogramu
- zaznaczył.
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