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Ogłoszenie 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

z 1 grudnia 2020 r. 

o konkursie na wybór biegłego, który sporządzi dwie odrębne opinie w przedmiocie 
wartości rynkowej częstotliwości przeznaczonych na cele rozpowszechniania programów 
telewizyjnych w ramach pierwszego multipleksu (MUX1). 

Na podstawie Zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 12 z dnia 12 maja 
2016 r. w sprawie wyboru i powołania biegłego lub biegłych w celu sporządzenia opinii 
w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości w przypadku dokonywania rezerwacji 
częstotliwości na kolejny okres z zakresu, dla którego nie były wcześniej przeprowadzone 
przetarg, aukcja albo konkurs albo zostały przeprowadzone ale nie zostały rozstrzygnięte 
(Dz.Urz. UKE z 2016 r. poz. 76) ogłasza się, co następuje: 

1. Ogłaszam konkurs na wybór biegłego, który sporządzi dwie odrębne opinie w przedmiocie 
wartości rynkowej częstotliwości przeznaczonych na cele rozpowszechniania programów 
telewizyjnych w ramach pierwszego multipleksu (MUX1). 

2. Przedmiotem niniejszego konkursu jest wybór biegłego, który stosownie do treści art. 185 
ust. 4c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2460 
z późn. zm.) sporządzi dwie odrębne opinie w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości 
przeznaczonych na cele rozpowszechniania programów telewizyjnych w ramach pierwszego 
multipleksu (MUX1), uwzględniające zapisy załącznika nr 1 „Częstotliwości objęte opiniami 
i warunki ich wykorzystywania w ramach MUX1” do dokumentacji konkursowej, na koszt: 

1) Stavka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która, jako podmiot wykorzystujący 
częstotliwości na mocy decyzji Prezesa UKE z dnia 19 grudnia 2011 r. nr DZC-WTV-5157-
17/11 (20), zmienionej następnie decyzjami z dnia 30 grudnia 2019 r. 
nr DC.WRT.514.82.2019.15 oraz z dnia 20 maja 2020 r. nr DC.WRT.514.2.2020.95, 
złożyła wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres; 

2) Lemon Records sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która, jako podmiot wykorzystujący 
częstotliwości na mocy decyzji Prezesa UKE z dnia 19 grudnia 2011 r. nr DZC-WTV-5157-
17/11 (20), zmienionej następnie decyzjami z dnia 30 grudnia 2019 r. 
nr DC.WRT.514.82.2019.15 oraz z dnia 20 maja 2020 r. nr DC.WRT.514.2.2020.95, 
złożyła wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres. 

3. Oferty należy składać w siedzibie Prezesa UKE pod adresem ul. Giełdowa 7/9, 01-211 
Warszawa – Kancelaria Główna – pokój nr 01.37, w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r., 
do godziny 15:00. 
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4. Wraz z niniejszym ogłoszeniem publikuję na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej: 

1) Dokumentację konkursową (DK) wraz z załącznikami; 

2) projekt aktu powołania biegłego; 

3) projekt umowy zawieranej pomiędzy Prezesem UKE a biegłym. 

Prezes 

Jacek Oko 
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