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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 lipca 2009 r.

w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwacj´ cz´stotliwoÊci lub zasobów orbitalnych

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepis ogólny

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb og∏aszania przetargu na rezerwacj´ cz´stotli-
woÊci lub zasobów orbitalnych, zwanego dalej
„przetargiem”, oraz konkursu na rezerwacj´ cz´-
stotliwoÊci lub zasobów orbitalnych, zwanego da-
lej „konkursem”;

2) szczegó∏owe wymagania co do treÊci og∏oszenia
i zawartoÊci dokumentacji przetargowej oraz do-
kumentacji konkursowej;

3) warunki i tryb organizowania, przeprowadzania
i zakoƒczenia przetargu oraz konkursu, w tym:

a) powo∏ywania i pracy komisji przetargowej oraz
komisji konkursowej,

b) sposób wp∏aty i zwrotu wadium w przypadku
przetargu.

Rozdzia∏ 2

Og∏aszanie przetargu i konkursu

§ 2. 1. Przetarg albo konkurs og∏asza Prezes Urz´-
du Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Preze-
sem UKE”, nie póêniej ni˝ w terminie 21 dni od dnia
og∏oszenia wyników post´powania konsultacyjnego
w tej sprawie.

2. Przetarg albo konkurs rozpoczyna si´ w dniu
opublikowania og∏oszenia o przetargu albo konkursie
w prasie codziennej o zasi´gu ogólnokrajowym.

3. Z dniem rozpocz´cia przetargu albo konkursu
Prezes UKE udost´pnia w siedzibie Urz´du Komuni-
kacji Elektronicznej, zwanego dalej „UKE”, dokumen-
tacj´ przetargowà albo konkursowà, o której mowa
w § 5—8.

§ 3. W og∏oszeniu o przetargu okreÊla si´:

1) przedmiot i zakres przetargu, podajàc w szczegól-
noÊci:

a) cz´stotliwoÊci lub zasoby orbitalne oraz rodzaj
s∏u˝by radiokomunikacyjnej, sieci lub us∏ugi 
telekomunikacyjnej, w której b´dà one wyko-
rzystywane,

b) obszar, na którym cz´stotliwoÊci lub zasoby or-
bitalne b´dà wykorzystywane,

c) okres rezerwacji cz´stotliwoÊci lub zasobów or-
bitalnych;

2) warunki uczestnictwa w przetargu, podajàc
w szczególnoÊci:

a) sposób nabycia oraz wysokoÊç op∏aty za doku-
mentacj´ przetargowà,

b) miejsce i form´ z∏o˝enia oferty,

c) termin z∏o˝enia oferty, który nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ 45 dni od dnia opublikowania og∏osze-
nia o przetargu,

d) wysokoÊç wadium oraz sposób i termin jego
wniesienia;

3) kryteria oceny oferty;

4) czy w ramach przetargu b´dzie przeprowadzona
aukcja.

§ 4. W og∏oszeniu o konkursie okreÊla si´:

1) przedmiot i zakres konkursu, podajàc w szczegól-
noÊci:

a) cz´stotliwoÊci lub zasoby orbitalne obj´te kon-
kursem, z ich przyporzàdkowaniem do poszcze-
gólnych multipleksów zgodnie z planem zago-
spodarowania cz´stotliwoÊci,

b) obszar, na którym cz´stotliwoÊci lub zasoby or-
bitalne b´dà wykorzystywane,

c) okres rezerwacji cz´stotliwoÊci lub zasobów or-
bitalnych;

2) warunki uczestnictwa w konkursie, podajàc
w szczególnoÊci:

a) sposób nabycia oraz wysokoÊç op∏aty za doku-
mentacj´ konkursowà,

b) miejsce i form´ z∏o˝enia oferty,

c) termin z∏o˝enia oferty, który nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ 45 dni od dnia opublikowania og∏osze-
nia o konkursie;

3) kryteria oceny oferty.

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

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59,
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.
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Rozdzia∏ 3

Dokumentacja przetargowa i konkursowa

§ 5. 1. Dokumentacja przetargowa zawiera:

1) warunki uczestnictwa w przetargu, w szczególno-
Êci dotyczàce:

a) nabycia dokumentacji przetargowej,

b) z∏o˝enia oferty w miejscu, formie oraz terminie
okreÊlonych w og∏oszeniu o przetargu oraz za-
chowania zgodnoÊci oferty z wymaganiami
okreÊlonymi w pkt 2,

c) wniesienia wadium na rachunek bankowy
w sposób oraz w wysokoÊci i terminie okreÊlo-
nych w og∏oszeniu o przetargu,

d) podania numeru rachunku bankowego, na któ-
ry nast´puje zwrot wadium,

e) podania adresu w∏aÊciwego do dor´czeƒ;

2) wymagania, jakim powinna odpowiadaç oferta,
w szczególnoÊci dotyczàce:

a) opisu sposobu przygotowania oferty,

b) okreÊlenia przedmiotu oferty zgodnie z og∏o-
szeniem,

c) okreÊlenia zawartoÊci oferty poprzez wskazanie
informacji i dokumentów niezb´dnych do oce-
ny oferty;

3) w zakresie kryteriów oceny ofert:

a) list´ i szczegó∏owy opis kryteriów oceny ofert,

b) okreÊlenie maksymalnej liczby punktów, jakà
mo˝e uzyskaç oferta w zakresie ka˝dego z kry-
teriów oceny,

c) opis sposobu oceny ofert w zakresie ka˝dego
z kryteriów oceny ofert,

d) informacj´ o minimum kwalifikacyjnym,
a w przypadku przetargu, w którym badanie
ofert odbywa si´ w trzech etapach — dodatko-
wo informacj´ o minimum kwalifikacyjnym b´-
dàcym warunkiem zakwalifikowania oferty do
etapu III.

2. W przypadku przetargu, w ramach którego b´-
dzie przeprowadzona aukcja, dokumentacja przetar-
gowa zawiera ponadto:

1) warunki uczestnictwa w aukcji, w szczególnoÊci
dotyczàce:

a) miejsca przeprowadzenia aukcji,

b) harmonogramu aukcji,

c) sposobu reprezentacji uczestników przetargu
w trakcie aukcji oraz sposobu post´powania
z ofertà w przypadku niew∏aÊciwej reprezentacji,

d) procedur i Êrodków bezpieczeƒstwa w celu za-
pewnienia prawid∏owego przebiegu aukcji,
w tym ∏àcznoÊci dozwolonej w trakcie aukcji,
kontroli dost´pu do miejsca przebiegu aukcji
oraz innych zabezpieczeƒ;

2) sposób przedstawiania przez uczestników prze-
targu wysokoÊci deklarowanych w aukcji kwot;

3) informacj´ o wysokoÊci minimalnej kwoty po-
stàpienia ustalonej dla drugiej rundy aukcji;

4) procedur´ i kryteria ustalania minimalnej kwo-
ty postàpienia przez komisj´ przetargowà dla
kolejnych rund aukcji oraz og∏aszania listy
uczestników przetargu, którzy skorzystali
z uprawnienia, o którym mowa w § 24 ust. 4;

5) opis post´powania komisji przetargowej oraz
uczestników przetargu w trakcie aukcji oraz
sposób og∏aszania przez komisj´ przetargowà
minimalnej kwoty postàpienia oraz listy, o któ-
rych mowa w pkt 4.

§ 6. Dokumentacja konkursowa zawiera:

1) warunki uczestnictwa w konkursie, w szczególno-
Êci dotyczàce:

a) z∏o˝enia oferty w miejscu, formie oraz terminie
okreÊlonych w og∏oszeniu o konkursie oraz za-
chowania zgodnoÊci oferty z wymaganiami
okreÊlonymi w pkt 2,

b) nabycia dokumentacji konkursowej,

c) podania adresu w∏aÊciwego do dor´czeƒ;

2) wymagania, jakim powinna odpowiadaç oferta,
w szczególnoÊci dotyczàce:

a) opisu sposobu przygotowania oferty,

b) okreÊlenia przedmiotu oferty zgodnie z og∏o-
szeniem,

c) okreÊlenia programów telewizyjnych lub radio-
fonicznych rozprowadzanych lub rozpowszech-
nianych w sygnale multipleksu za pomocà re-
zerwowanej cz´stotliwoÊci,

d) uporzàdkowania w sygnale multipleksu progra-
mów, o których mowa w lit. c, oraz udzia∏u ka˝-
dego z takich programów w tym sygnale,

e) okreÊlenia minimalnego procentowego udzia∏u
programów, o których mowa w lit. c, w sygnale
multipleksu oraz minimalnego procentowego
udzia∏u us∏ug dodatkowych w sygnale multi-
pleksu,

f) okreÊlenia zawartoÊci oferty poprzez wskazanie
informacji i dokumentów niezb´dnych do oce-
ny oferty;

3) w zakresie kryteriów oceny ofert:

a) list´ i szczegó∏owy opis kryteriów oceny ofert,

b) okreÊlenie maksymalnej liczby punktów, jakà
mo˝e uzyskaç oferta w zakresie ka˝dego z kry-
teriów oceny,

c) opis sposobu oceny ofert w zakresie ka˝dego
z kryteriów oceny ofert,

d) informacj´ o minimum kwalifikacyjnym.

§ 7. Dokumentacja przetargowa albo konkursowa
mo˝e równie˝ zawieraç:

1) warunki wykonywania dzia∏alnoÊci telekomunika-
cyjnej wymagajàcej wykorzystania cz´stotliwoÊci
lub zasobów orbitalnych obj´tych przetargiem 
albo konkursem, a w szczególnoÊci:

ww
w.

rc
l.g

ov
.p

l



Dziennik Ustaw Nr 118 — 8837 — Poz. 990

a) wskazanie daty rozpocz´cia wykorzystywania
cz´stotliwoÊci lub zasobów orbitalnych,

b) okreÊlenie mocy promieniowanej lub mocy
wyjÊciowej radiowego urzàdzenia nadawczego,

c) charakterystyk´ promieniowania anteny
nadawczej,

d) rodzaj sygna∏u i parametry techniczne jego
nadawania;

2) okreÊlenie zobowiàzaƒ, jakie muszà lub mogà byç
podj´te przez podmiot, na rzecz którego zostanie
dokonana rezerwacja cz´stotliwoÊci lub zasobów
orbitalnych.

§ 8. 1. Podmiot, który naby∏ dokumentacj´ przetar-
gowà albo konkursowà, mo˝e, nie póêniej ni˝ na
21 dni przed up∏ywem terminu do z∏o˝enia ofert,
zwróciç si´ do Prezesa UKE z wnioskiem o wyjaÊnie-
nie jej treÊci.

2. Prezes UKE niezw∏ocznie publikuje w Biuletynie
Informacji Publicznej UKE treÊç wniosku, o którym
mowa w ust. 1, bez ujawnienia êród∏a wniosku.

3. Wnioski z∏o˝one po terminie, o którym mowa
w ust. 1, Prezes UKE pozostawia bez wyjaÊnienia.

4. WyjaÊnienie treÊci dokumentacji Prezes UKE
niezw∏ocznie publikuje w Biuletynie Informacji 
Publicznej UKE.

5. WyjaÊnienie, o którym mowa w ust. 4, jest wià-
˝àce dla uczestników przetargu albo konkursu.

6. Prezes UKE mo˝e z urz´du, nie póêniej ni˝ na
30 dni przed up∏ywem terminu do z∏o˝enia ofert, spro-
stowaç oczywistà omy∏k´ w treÊci dokumentacji prze-
targowej albo konkursowej. Prezes UKE niezw∏ocznie
publikuje sprostowanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej UKE. Sprostowanie jest wià˝àce dla uczest-
ników przetargu albo konkursu.

§ 9. Uczestnik przetargu albo konkursu, przed
up∏ywem terminu do z∏o˝enia ofert, mo˝e wprowa-
dziç zmiany w z∏o˝onej ofercie poprzez jej wycofanie
i z∏o˝enie nowej.

Rozdzia∏ 4

Komisja

§ 10. 1. Do przeprowadzenia przetargu albo kon-
kursu Prezes UKE powo∏uje odpowiednio komisj´
przetargowà albo komisj´ konkursowà, zwane dalej
„komisjà”.

2. Komisja sk∏ada si´ z co najmniej 5 cz∏onków,
w tym przewodniczàcego oraz jego zast´pcy wyzna-
czanych przez Prezesa UKE. Cz∏onków komisji Prezes
UKE powo∏uje spoÊród osób b´dàcych pracownikami
UKE, posiadajàcych wiedz´ i doÊwiadczenie niezb´d-
ne do przeprowadzenia przetargu albo konkursu.

§ 11. 1. Po sporzàdzeniu listy, o której mowa
w § 18 ust. 1, cz∏onek komisji sk∏ada pisemne oÊwiad-
czenie, ˝e:

1) nie pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim albo w sto-
sunku pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest zwiàza-
ny z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli
z ˝adnym uczestnikiem przetargu albo konkursu,
jego zast´pcà prawnym lub cz∏onkami w∏adz osób
prawnych ubiegajàcych si´ o rezerwacj´ cz´stotli-
woÊci lub zasobów orbitalnych;

2) przed up∏ywem jednego roku od daty rozpocz´cia
przetargu albo konkursu nie pozostawa∏ w stosun-
ku pracy lub zlecenia z ˝adnym uczestnikiem prze-
targu albo konkursu;

3) przed up∏ywem jednego roku od daty rozpocz´cia
przetargu albo konkursu nie by∏ cz∏onkiem w∏adz
osób prawnych ubiegajàcych si´ o rezerwacj´ cz´-
stotliwoÊci lub zasobów orbitalnych;

4) nie pozostaje z ˝adnym uczestnikiem przetargu 
albo konkursu, jego zast´pcà prawnym lub cz∏on-
kami w∏adz osób prawnych ubiegajàcych si´ o re-
zerwacj´ cz´stotliwoÊci lub zasobów orbitalnych
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e
mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do je-
go bezstronnoÊci.

2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, odbie-
ra przewodniczàcy komisji i przekazuje je Prezesowi
UKE.

3. Cz∏onek komisji do czasu zakoƒczenia jej prac
jest obowiàzany niezw∏ocznie powiadomiç przewod-
niczàcego komisji o ka˝dej zmianie stanu obj´tego
oÊwiadczeniem, o którym mowa w ust. 1. Informacj´
takà przewodniczàcy niezw∏ocznie przekazuje Preze-
sowi UKE.

§ 12. 1. Prezes UKE odwo∏uje cz∏onka komisji
w przypadku:

1) niez∏o˝enia pisemnego oÊwiadczenia, o którym
mowa w § 11 ust. 1, lub wystàpienia zmiany stanu
obj´tego tym oÊwiadczeniem, lub

2) d∏ugotrwa∏ej choroby uniemo˝liwiajàcej jego
udzia∏ w pracach komisji.

2. Mandat cz∏onka komisji wygasa w przypadku:

1) jego Êmierci;

2) ustania stosunku pracy w UKE.

§ 13. 1. Je˝eli w wyniku odwo∏ania lub wygaÊni´-
cia mandatu liczba cz∏onków komisji jest mniejsza
ni˝ 5, Prezes UKE wyznacza kolejnego cz∏onka zgod-
nie z § 10.

2. Do kolejnego cz∏onka komisji stosuje si´ przepi-
sy § 11 i 12.

3. Komisja przyst´puje do dalszych prac po uzy-
skaniu pisemnej informacji od Prezesa UKE o osta-
tecznym ustaleniu jej sk∏adu.

§ 14. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia komisji odbywajà si´ w terminie
i miejscu wskazanych przez przewodniczàcego komi-
sji, z zastrze˝eniem ust. 5.
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3. W posiedzeniach komisji biorà udzia∏ tylko jej
cz∏onkowie, z zastrze˝eniem ust. 5.

4. Poza posiedzeniami komisji cz∏onkowie komisji
mogà zapoznawaç si´ ze z∏o˝onymi ofertami w po-
mieszczeniu wyznaczonym do tego celu przez prze-
wodniczàcego komisji.

5. W przetargu, w ramach którego przeprowadza-
na jest aukcja, komisja pracuje zgodnie z harmono-
gramem, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, oraz
opisem post´powania, o którym mowa w § 5
ust. 2 pkt 5. W posiedzeniu Komisji mogà braç udzia∏
przedstawiciele uczestników przetargu lub inne osoby
upowa˝nione przez Prezesa UKE, zgodnie z opisem
post´powania, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5.

§ 15. 1. Z posiedzenia komisji sporzàdza si´ proto-
kó∏.

2. Protokó∏ sporzàdza wyznaczony przez przewod-
niczàcego cz∏onek komisji, a w przypadku jego nie-
obecnoÊci inny cz∏onek komisji wyznaczony przez
przewodniczàcego komisji.

3. Protokó∏ z posiedzenia komisji zawiera w szcze-
gólnoÊci:

1) dat´ i miejsce posiedzenia;

2) list´ uczestników posiedzenia;

3) ustalenia komisji.

4. Cz∏onkowie komisji obecni na posiedzeniu pod-
pisujà protokó∏ z posiedzenia komisji oraz co najmniej
jeden cz∏onek komisji parafuje ka˝dà stron´ protoko∏u
oraz za∏àczników do protoko∏u.

5. Wyznaczony przez przewodniczàcego cz∏onek
komisji, do czasu zakoƒczenia jej prac, przechowuje
dokumentacj´ z prac komisji, obejmujàcà w szczegól-
noÊci:

1) protoko∏y z posiedzeƒ komisji;

2) uchwa∏y komisji;

3) informacje o pracach komisji sporzàdzane dla Pre-
zesa UKE.

6. Do czasu zakoƒczenia przetargu albo konkursu
dost´p do dokumentacji z prac komisji posiadajà tyl-
ko Prezes UKE, cz∏onkowie komisji oraz upowa˝nieni
przez Prezesa UKE pracownicy UKE.

§ 16. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczàcy
komisji, a w przypadku jego nieobecnoÊci zast´pca
przewodniczàcego.

2. Do zadaƒ przewodniczàcego komisji nale˝y
w szczególnoÊci:

1) organizowanie prac komisji;

2) reprezentowanie komisji przed Prezesem UKE;

3) wyznaczanie terminów posiedzeƒ komisji i prze-
wodniczenie tym posiedzeniom;

4) wyznaczanie poszczególnym cz∏onkom komisji za-
daƒ, w tym zlecanie przygotowania dokumentów
przyjmowanych przez komisj´.

§ 17. 1. Komisja podejmuje uchwa∏y w sprawach:

1) zakoƒczenia badania ofert w I, II lub III etapie,
o których mowa odpowiednio w § 21, 23 i 24;

2) przyj´cia protoko∏u, o którym mowa w § 25;

3) innych, na wniosek przewodniczàcego lub cz∏onka
komisji.

2. Komisja podejmuje uchwa∏y w g∏osowaniu jaw-
nym, zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci co naj-
mniej po∏owy sk∏adu komisji. W przypadku równej
liczby g∏osów o wyniku g∏osowania decyduje g∏os
przewodniczàcego komisji.

Rozdzia∏ 5

Przeprowadzanie przetargu oraz konkursu

§ 18. 1. Niezw∏ocznie po up∏ywie terminu do sk∏a-
dania ofert przewodniczàcy komisji zwo∏uje posiedze-
nie, podczas którego komisja otwiera oferty z∏o˝one
w terminie, a nast´pnie, z zachowaniem kolejnoÊci
z∏o˝enia ofert, sporzàdza list´ oferentów, którzy z∏o˝y-
li oferty w terminie.

2. List´, o której mowa w ust. 1, przewodniczàcy
komisji przekazuje Prezesowi UKE niezw∏ocznie po jej
sporzàdzeniu, w celu og∏oszenia w Biuletynie Infor-
macji Publicznej UKE.

§ 19. 1. W przypadku z∏o˝enia oferty po up∏ywie
terminu do sk∏adania ofert przewodniczàcy komisji
przekazuje Prezesowi UKE ofert´ bez jej otwierania.

2. Ofert´ z∏o˝onà po terminie Prezes UKE zwraca
oferentowi bez otwierania.

§ 20. Badanie ofert przeprowadza si´ w dwóch,
a w przypadku przetargu, w ramach którego przepro-
wadzana jest aukcja — w trzech etapach.

§ 21. 1. Etap I obejmuje sprawdzenie:

1) nabycia dokumentacji, o której mowa w § 5 albo 6;

2) z∏o˝enia oferty w miejscu i formie okreÊlonych
w og∏oszeniu;

3) zgodnoÊci z∏o˝onej oferty z wymaganiami formal-
nymi okreÊlonymi w dokumentacji;

4) wniesienia wadium w sposób oraz w wysokoÊci
i terminie okreÊlonych w og∏oszeniu o przetargu
oraz w dokumentacji przetargowej.

2. Po zakoƒczeniu badania ofert w etapie I, komi-
sja podejmuje uchwa∏´, w której wskazuje:

1) oferty zakwalifikowane do etapu II;

2) oferty niezakwalifikowane do etapu II, podajàc
przyczyny ich niezakwalifikowania.
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3. Warunkiem zakwalifikowania oferty do etapu II
przetargu albo konkursu jest spe∏nienie warunków
i wymagaƒ sprawdzanych w etapie I.

§ 22. W celu uzyskania opinii, o której mowa
w art. 118a ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.— Pra-
wo telekomunikacyjne, niezw∏ocznie po zakoƒczeniu
etapu I, komisja przekazuje Prezesowi Urz´du Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów po jednym egzempla-
rzu ka˝dej z ofert zakwalifikowanych do etapu II.

§ 23. 1. Etap II obejmuje ocen´:

1) spe∏nienia kryteriów oceny ofert, o których mowa
w § 5 ust. 1 pkt 3 albo w § 6 pkt 3;

2) zobowiàzaƒ, o których mowa w § 7 pkt 2, je˝eli zo-
sta∏y wskazane w dokumentacji przetargowej albo
konkursowej.

2. Ocena oferty w etapie II stanowi sum´ punktów
uzyskanych w tym etapie.

3. Po zakoƒczeniu etapu II komisja podejmuje
uchwa∏´, w której wskazuje liczb´ punktów uzyska-
nych przez poszczególne oferty, a w przypadku prze-
targu, w ramach którego przeprowadzana jest aukcja,
równie˝:

1) oferty zakwalifikowane do etapu III;

2) oferty niezakwalifikowane do etapu III, podajàc
przyczyny ich niezakwalifikowania.

§ 24. 1. Ka˝da z ofert zakwalifikowanych do eta-
pu III przyst´puje do tego etapu z sumà punktów uzy-
skanych w etapie II.

2. Etap III obejmuje przeprowadzenie aukcji po-
dzielonej na rundy.

3. Z zastrze˝eniem ust. 4 i 5, w etapie III, w pierw-
szej i kolejnych rundach aukcji ka˝dy z uczestników
przetargu okreÊla wysokoÊç zadeklarowanej kwoty,
przy czym dla pierwszej rundy okreÊla jà w ofercie.
W ka˝dej kolejnej rundzie aukcji wysokoÊç zadeklaro-
wanej kwoty musi byç wy˝sza od poprzednio zadekla-
rowanej kwoty co najmniej o minimalnà kwot´ postà-
pienia, okreÊlonà odpowiednio dla drugiej rundy
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3 albo dla kolejnej rundy zgod-
nie z § 5 ust. 2 pkt 4.

4. W etapie III, poczàwszy od rundy drugiej,
uczestnikowi przetargu przys∏uguje okreÊlona w do-
kumentacji przetargowej liczba rund, w których mo˝e
on nie okreÊliç wysokoÊci zadeklarowanej kwoty.
Wówczas do obliczenia wyników przetargu po danej
rundzie komisja przyjmuje kwot´ zadeklarowanà
przez danego uczestnika przetargu w ostatniej run-
dzie, w której wzià∏ udzia∏ zgodnie z ust. 3.

5. Obowiàzek okreÊlenia wysokoÊci zadeklarowa-
nej kwoty nie dotyczy uczestnika przetargu, którego
oferta, zgodnie z og∏oszonymi wynikami rundy po-
przedniej, znajduje si´ na pozycji o numerze mniej-
szym lub równym liczbie rezerwacji cz´stotliwoÊci
stanowiàcych przedmiot przetargu. Wówczas do obli-
czenia wyników przetargu po danej rundzie komisja
przyjmuje kwot´ zadeklarowanà przez danego uczest-
nika przetargu w ostatniej rundzie, w której wzià∏
udzia∏ zgodnie z ust. 3.

6. W przypadku zadeklarowania przez uczestnika
przetargu kwoty ni˝szej ni˝ minimalna kwota postà-
pienia, okreÊlona odpowiednio dla drugiej rundy
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3 albo dla kolejnej rundy zgod-
nie z § 5 ust. 2 pkt 4, sytuacja taka jest kwalifikowana
jak skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa
w ust. 4, a przy dokonywaniu oceny punktowej ofert
po danej rundzie aukcji komisja przyjmuje kwot´ za-
deklarowanà przez danego uczestnika przetargu
w ostatniej rundzie, w której wzià∏ udzia∏ zgodnie
z ust. 3.

7. Przepis ust. 6 stosuje si´ w przypadku niezade-
klarowania jakiejkolwiek kwoty przez uczestnika prze-
targu.

8. Po wykorzystaniu przez uczestnika przetargu
okreÊlonej w dokumentacji przetargowej liczby rund
aukcji bez okreÊlania wysokoÊci zadeklarowanej kwo-
ty, zgodnie z ust. 4—7, nie przys∏uguje mu prawo dal-
szego deklarowania kwoty. Wówczas do obliczenia
wyników przetargu komisja przyjmuje kwot´ zadekla-
rowanà przez tego uczestnika przetargu w rundzie au-
kcji, w której wzià∏ udzia∏ zgodnie z ust. 3.

9. Po ka˝dej rundzie aukcji komisja dokonuje oce-
ny punktowej ofert, uwzgl´dniajàc sum´ punktów
uzyskanych przez ofert´ w etapie II i III, w sposób
okreÊlony w dokumentacji przetargowej.

10. Ocena punktowa ofert, o których mowa
w ust. 9, minimalna kwota postàpienia oraz lista
uczestników przetargu, którzy skorzystali z uprawnie-
nia, o którym mowa w ust. 4, sà og∏aszane przez ko-
misj´ niezw∏ocznie po zakoƒczeniu ka˝dej rundy au-
kcji.

11. Po kolejnych rundach aukcji komisja mo˝e
udzielaç wyjaÊnieƒ na pytania uczestników przetargu
dotyczàce og∏oszenia, o którym mowa w ust. 10.

12. Etap III koƒczy si´ po zakoƒczeniu trzeciej ko-
lejnej rundy aukcji, po której nie nastàpi∏a wzgl´dem
dwóch rund poprzednich zmiana co najmniej o mini-
malnà kwot´ postàpienia kwoty zadeklarowanej przez
uczestnika, którego oferta, zgodnie z og∏oszonymi wy-
nikami rundy poprzedniej, znajduje si´ na pozycji
o numerze mniejszym lub równym liczbie rezerwacji
cz´stotliwoÊci stanowiàcych przedmiot przetargu.

13. Po zakoƒczeniu etapu III komisja podejmuje
uchwa∏´, w której wskazuje liczb´ rund aukcji, zade-
klarowane kwoty w ka˝dej rundzie aukcji przez ka˝de-
go uczestnika przetargu lub kwoty przyj´te przez ko-
misj´ w zwiàzku z wystàpieniem sytuacji, o której mo-
wa w ust. 4—8, a dla ostatniej rundy dodatkowo wy-
nikajàce z nich oceny punktowe uzyskane przez po-
szczególne oferty.

Rozdzia∏ 6

Zakoƒczenie przetargu i konkursu

§ 25. 1. Niezw∏ocznie po zakoƒczeniu etapu II albo
etapu III komisja sporzàdza protokó∏ z przebiegu prze-
targu albo konkursu oraz przekazuje go Prezesowi
UKE wraz z ofertami oraz dokumentacjà, o której mo-
wa w § 15 ust. 5.
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2. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia eta-
pów oceny ofert;

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

3) list´ ofert zwróconych bez otwierania;

4) list´ ofert poddanych badaniu w etapie I;

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

6) list´ ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifiko-
wanych do etapu III, z podaniem przyczyn ich nie-
zakwalifikowania — w przypadku przetargu, w któ-
rym przeprowadzona by∏a aukcja;

7) list´ ofert, które nie uzyska∏y minimum kwalifika-
cyjnego — w przypadku przetargu, w którym nie
by∏a przeprowadzona aukcja;

8) szczegó∏owe uzasadnienie rozstrzygni´ç i ocen
dokonywanych w czasie przetargu albo konkursu;

9) liczb´ punktów, jakà uzyska∏a ka˝da oferta, w za-
kresie spe∏nienia poszczególnych kryteriów eta-
pu II oceny ofert;

10) ocen´ punktowà, jakà uzyska∏a ka˝da z ofert
w III etapie — w przypadku przetargu, w którym
przeprowadzona by∏a aukcja;

11) kolejnoÊç ofert wraz z ich ocenà punktowà;

12) podpisy wszystkich cz∏onków komisji, a w przy-
padku braku podpisu — wzmiank´ o przyczynie je-
go braku.

3. Komisja koƒczy prac´ z dniem przyj´cia proto-
ko∏u przez Prezesa UKE.

§ 26. 1. Prezes UKE niezw∏ocznie po otrzymaniu
protoko∏u z przebiegu przetargu albo konkursu og∏a-
sza wyniki przetargu albo konkursu w Biuletynie Infor-
macji Publicznej UKE.

2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci:

1) oznaczenie terminu, miejsca i przedmiotu przetar-
gu albo konkursu;

2) list´ ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifiko-
wanych do oceny w etapie II;

3) list´ ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifiko-
wanych do oceny w etapie III — w przypadku prze-
targu, w którym przeprowadzona by∏a aukcja;

4) kolejnoÊç ofert wraz z ich ocenà punktowà.

3. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, koƒczy
przetarg albo konkurs.

Rozdzia∏ 7

Wadium

§ 27. 1. Uczestnik przetargu wnosi wadium na ra-
chunek bankowy UKE podany w og∏oszeniu o prze-
targu.

2. Kopi´ dowodu wp∏aty wadium do∏àcza si´ do
oferty.

3. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu,
którego oferta zosta∏a zwrócona bez otwierania, zwra-
ca si´ w terminie 7 dni roboczych od dnia zwrotu
oferty.

4. W przypadku okreÊlonym w ust. 3 oraz
w art. 119 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. —
Prawo telekomunikacyjne wadium zwraca si´ na ra-
chunek bankowy wskazany przez uczestnika prze-
targu.

5. Wadium zwraca si´ wraz z odsetkami wynikajà-
cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by∏o
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
wadium.

Rozdzia∏ 8

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 28. Do przetargów oraz konkursów wszcz´tych
i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 29. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie przetargu oraz
konkursu na rezerwacj´ cz´stotliwoÊci lub zasobów
orbitalnych (Dz. U. Nr 30, poz. 179).

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

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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