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Saab z umową zintegrowanego wsparcia 
logistycznego systemów Double Eagle dla Polski 

Firma Saab podpisała umowę z Komendą Portu Wojennego Gdynia na 
dostawę zintegrowanego wsparcia logistycznego poziomu 2 dla systemów 
Double Eagle Mk III oraz Double Eagle SAROV. Wartość kontraktu wynosi 
14,7 miliona złotych i będzie on realizowany w latach 2021 – 2023. Zakres 
dostaw w poszczególnych latach będzie obejmował dostawy części 
zapasowych, narzędzi specjalnych, dokumentacji technicznej oraz 
szkolenia. 

Podpisany kontrakt jest rozszerzeniem dotychczasowego wsparcia systemów 
Double Eagle Mk III oraz Double Eagle SAROV przeznaczonych do działań 
przeciwminowych (MCM). Pierwszy z pojazdów został zainstalowany na 
pokładzie okrętu ORP „Kormoran”, natomiast systemy SAROV zostaną 
zamontowane na kolejnych okrętach, budowanych w ramach programu 
Kormoran II. 

„Jesteśmy dumni, że Saab będzie utrzymywać oraz zapewniać pełną 
gotowość operacyjną systemów Double Eagle zainstalowanych na 
okrętach Marynarki Wojennej RP. Polska stawia na najnowocześniejsze 
technologie i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, a my cieszymy się, 
że nadal możemy być częścią tego procesu” - powiedział Jyrki Kujansuu, 
prezes Saab Technologies Poland i szef oddziału Poland & Baltic States. 

Systemy Double Eagle firmy Saab obejmują szereg pojazdów podwodnych 
przeznaczonych do operacji przeciwminowych. Dzięki różnym konfiguracjom 
pojazdów i integracji ładunku, możliwie jest przygotowanie rozwiązania dla 
każdego scenariusza - od rozpoznania po neutralizację min. Przykładowo system 
Double Eagle SAROV można wyposażyć tak, aby działał zarówno jako zdalnie 
sterowany pojazd (ROV) przy użyciu kabloliny, jak i niezależnie, jako 
autonomiczny pojazd podwodny (AUV) z wykorzystaniem własnych 
akumulatorów napędowych. 
 

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z: 

Saab Press Centre, 

+46 (0)734 180 018 
presscentre@saabgroup.com 
www.saab.com 
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Saab dostarcza wiodące produkty, usługi i rozwiązania w dziedzinie obronności  
i bezpieczeństwa publicznego na całym świecie. Spółki grupy Saab działają i 
zatrudniają pracowników na wszystkich kontynentach. Dzięki pragmatycznej, 
nastawionej na innowacje i współpracę filozofii działania, Saab stale rozwija i 
ulepsza nowe technologie w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb 
klientów. 
 
 

 

 

 


