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Na podstawie art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800
i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676
i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Przetarg na rezerwacj´ cz´stotliwoÊci lub za-
sobów orbitalnych, zwany dalej „przetargiem”, og∏a-
sza si´ jednoczeÊnie w prasie codziennej o zasi´gu
ogólnokrajowym oraz w Biuletynie Urz´du Regulacji
Telekomunikacji i Poczty, a je˝eli rezerwacja cz´stotli-
woÊci lub zasobów orbitalnych ma dotyczyç jedynie
okreÊlonych obszarów, tak˝e w codziennej prasie lokal-
nej ukazujàcej si´ na obszarach, których przetarg b´-
dzie dotyczy∏.

2. OkreÊlajàc przedmiot i zakres przetargu, podaje
si´ nast´pujàce informacje:

1) przeznaczenie zakresu cz´stotliwoÊci lub zasobów
orbitalnych obj´tych przetargiem;

2) wartoÊci graniczne okreÊlonego zakresu cz´stotli-
woÊci, o którym mowa w pkt 1;

3) obszar, na którym cz´stotliwoÊci lub zasoby orbital-
ne b´dà wykorzystywane;

4) rodzaj s∏u˝by radiokomunikacyjnej, sieci lub us∏ugi
telekomunikacyjnej, w której cz´stotliwoÊci lub za-
soby orbitalne b´dà wykorzystywane;

5) okres rezerwacji.

3. W warunkach uczestnictwa w przetargu okreÊla
si´:

1) sposób nabycia dokumentacji przetargowej oraz
wysokoÊci op∏aty za dokumentacj´ przetargowà;

2) miejsce i termin z∏o˝enia i otwarcia ofert;

3) wymóg z∏o˝enia oÊwiadczenia o zobowiàzaniu si´
przez podmiot, ̋ e z chwilà uzyskania rezerwacji b´-
dzie wykonywa∏ zadania na rzecz obronnoÊci, bez-
pieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego;

4) wykaz dokumentów potwierdzajàcych form´ praw-
nà oraz kondycj´ finansowà oferenta.

4. OkreÊlony w og∏oszeniu termin z∏o˝enia ofert nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 45 dni od dnia udost´pnienia do-
kumentacji przetargowej.

Za∏àcznik nr 2

WZÓR OZNAKOWANIA STANOWISK W PLACÓWKACH OBS¸UGI KLIENTA, 
PRZYSTOSOWANYCH DO OBS¸UGI OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH

1. Symbol graficzny znaku powinien byç koloru bia∏ego na ciemnoniebieskim tle.
2. Wymiary znaku powinny byç nie mniejsze ni˝ 20 cm × 20 cm.
3. Proporcje podane na rysunku powinny byç zachowane zarówno przy zwi´kszaniu, jak i zmniejszaniu

rozmiarów znaku.

1973

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków przeprowadzania przetargu na rezerwacj´ cz´stotliwoÊci 
lub zasobów orbitalnych.

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruk-
tury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).
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5. Po up∏ywie terminu do z∏o˝enia oferty Prezes
Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej
„Prezesem”, sporzàdza list´ podmiotów, które z∏o˝y∏y
oferty.

6. Oferty z∏o˝one po terminie zwraca si´ bez otwie-
rania.

§ 2. 1. Do przeprowadzenia przetargu Prezes powo-
∏uje Komisj´ Przetargowà, zwanà dalej „Komisjà”.

2. Prezes powo∏uje Komisj´ w sk∏adzie od 6 do 9
osób spoÊród pracowników Urz´du Regulacji Teleko-
munikacji i Poczty, wskazuje jej przewodniczàcego i za-
twierdza sporzàdzony przez Komisj´ regulamin jej pra-
cy.

3. Cz∏onkowie Komisji przed rozpocz´ciem prac
sk∏adajà pisemne zobowiàzania do nieujawniania in-
formacji uzyskanych w zwiàzku z pracami Komisji.

4. Po sporzàdzeniu listy, o której mowa w § 1 ust. 5,
cz∏onkowie Komisji sk∏adajà pisemne oÊwiadczenia,
˝e:

1) nie pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim albo w stosun-
ku pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii pro-
stej, pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia oraz nie sà zwiàzani
z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli z ofe-
rentem, jego zast´pcà prawnym lub cz∏onkami
w∏adz osób prawnych ubiegajàcych si´ o rezerwa-
cj´ cz´stotliwoÊci lub zasobów orbitalnych;

2) przed up∏ywem trzech lat od daty wszcz´cia post´-
powania nie pozostawa∏y w stosunku pracy lub zle-
cenia z oferentem, nie by∏y cz∏onkami w∏adz osób
prawnych ubiegajàcych si´ o rezerwacj´ cz´stotli-
woÊci lub zasobów orbitalnych;

3) nie pozostajà z oferentem, jego zast´pcà prawnym
lub cz∏onkami w∏adz osób prawnych ubiegajàcych
si´ o rezerwacj´ cz´stotliwoÊci lub zasobów orbi-
talnych w takim stosunku prawnym lub faktycz-
nym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci
co do ich bezstronnoÊci.

5. Prezes odwo∏uje cz∏onka Komisji, który nie z∏o˝y∏
oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 4.

§ 3. 1. Ocen´ ofert przeprowadza si´ w dwóch eta-
pach.

2. Ocena oferty w I etapie obejmuje sprawdzenie:

1) nabycia dokumentacji przetargowej przez oferenta,
a w przypadku spó∏ki tak˝e przez wspólnika, udzia-
∏owca lub akcjonariusza spó∏ki wyst´pujàcej o re-
zerwacj´ cz´stotliwoÊci lub zasobów orbitalnych;

2) z∏o˝enia oferty w terminie okreÊlonym w og∏osze-
niu;

3) z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 3
pkt 3;

4) zachowania formy i zgodnoÊci z∏o˝onej oferty z wy-
mogami dokumentacji przetargowej;

5) wiarygodnoÊci oferenta w zakresie mo˝liwoÊci wy-
konywania zadaƒ na rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku pu-
blicznego.

3. Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest spe∏-
nienie wymogów okreÊlonych w ust. 2.

4. Ocena oferty w II etapie obejmuje:

1) kwalifikacje oferenta w zakresie dzia∏alnoÊci teleko-
munikacyjnej i jego wiarygodnoÊç,

2) ekonomiczno-finansowà zdolnoÊç oferenta,

3) wartoÊç technicznà,

4) wartoÊç ekonomicznà oferty

oraz stwierdzenie, która z ofert uzyska∏a minimum
kwalifikacyjne wskazane w dokumentacji przetargo-
wej.

5. Ocena oferty stanowi sum´ punktów uzyskanych
w II etapie oraz przyznanych na podstawie szczegó∏o-
wych kryteriów oceny ofert ustalonych przez Prezesa
w dokumentacji przetargowej.

§ 4. 1. Komisja sporzàdza protokó∏ z post´powania
przetargowego.

2. Protokó∏ powinien zawieraç w szczególnoÊci:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia po-
szczególnych etapów przetargu;

2) imiona i nazwiska cz∏onków Komisji, ze wskaza-
niem czynnoÊci, w których brali udzia∏;

3) wskazanie oferentów przyst´pujàcych do przetar-
gu;

4) liczb´ ofert poddanych ocenie w I etapie;

5) liczb´ ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifiko-
wanych do oceny w II etapie, z podaniem przyczyn
niezakwalifikowania;

6) szczegó∏owe uzasadnienie rozstrzygni´ç i ocen do-
konywanych w czasie post´powania przetargowe-
go, w tym rozstrzygni´cia dotyczàcego uzyskania
minimum kwalifikacyjnego;

7) liczb´ punktów, jakà uzyska∏ ka˝dy z oferentów,
w zakresie spe∏nienia poszczególnych kryteriów
w II etapie;

8) ustalenie kolejnoÊci ofert wraz z ocenà punktowà
i uzasadnieniem;

9) podpisy wszystkich cz∏onków Komisji.

3. Komisja niezw∏ocznie przekazuje Prezesowi pro-
tokó∏ post´powania przetargowego.

4. Prezes niezw∏ocznie zawiadamia na piÊmie ofe-
rentów o wyniku przetargu.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol


