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Stavka sp. z o.o. 
ul. Wiertnicza 166 
02-952 Warszawa 
 
Lemon Records sp. z o.o. 
ul. Ostrobramska 77 
04-175 Warszawa 

POWOŁANIE 

Działając na podstawie art. 185 ust. 4c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.) zwanej dalej „PT”, po 
przeprowadzeniu ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej 
„Prezesa UKE”) dnia …… ………… 2020 r. konkursu na wybór biegłego, który sporządzi dwie 
odrębne opinie w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości przeznaczonych na cele 
rozpowszechniania programów telewizyjnych w ramach pierwszego multipleksu (MUX1), 

1. Powołuję ……………… z siedzibą w ……………… (dalej „Biegły”) do sporządzenia dwóch 
odrębnych opinii, tj. do:  

1.1. Sporządzenia opinii w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości 
przeznaczonych na cele rozpowszechniania programów telewizyjnych w ramach 
pierwszego multipleksu (MUX1), uwzględniających zapisy załącznika nr 1 
„Częstotliwości objęte opiniami i warunki ich wykorzystywania w ramach MUX1” 
do dokumentacji konkursowej. Opinia zostanie wykorzystana w postępowaniu 
wszczętym z wniosku 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 na kolejny 
okres (dalej „Opinia 1”); 

1.2. Sporządzenia opinii w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości 
przeznaczonych na cele rozpowszechniania programów telewizyjnych w ramach 
pierwszego multipleksu (MUX1), uwzględniających zapisy załącznika nr 1 
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„Częstotliwości objęte opiniami i warunki ich wykorzystywania w ramach MUX1” 
do dokumentacji konkursowej. Opinia zostanie wykorzystana w postępowaniu 
wszczętym z wniosku 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 na kolejny 
okres (dalej „Opinia 2”). 

2. Każda z opinii składać się będzie z następujących pisemnych części:  

2.1. wyników sporządzonej opinii, wskazujących na wartość rynkową częstotliwości 
przeznaczonych na cele rozpowszechniania programów telewizyjnych w ramach 
pierwszego multipleksu (MUX1), z uwzględnieniem zapisów załącznika nr 1 
„Częstotliwości objęte opiniami i warunki ich wykorzystywania w ramach MUX1” 
do DK;  

2.2. uzasadnienia dokonanej wyceny wartości rynkowej częstotliwości zawierającego 
w szczególności opis przyjętej metody / metod dokonania wyceny i przyjęte 
założenia. 

3. Opinie należy sporządzić i przekazać Prezesowi UKE nie później niż w terminie do dnia 
18 stycznia 2021 r. 

4. Szczegółowe warunki dotyczące sposobu realizacji opinii oraz współpracy pomiędzy 
Biegłym a Prezesem UKE zawiera umowa zawarta pomiędzy Prezesem UKE a Biegłym. 

5. Zgodnie z art. 185 ust. 4c PT Opinia 1 sporządzana jest na koszt Stavka. 
Stavka zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za sporządzoną Opinię 1 w wysokości 
……………… zł (słownie: ………………), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia spółki 
przez Prezesa UKE o sporządzeniu opinii, na rachunek bankowy nr ……………. wskazany 
przez Biegłego na fakturze przez niego wystawionej (koszt Opinii 1 stanowi 50% ceny 
wskazanej w pkt 2.2. oferty złożonej przez Biegłego w konkursie). 

6. Zgodnie z art. 185 ust. 4c PT Opinia 2 sporządzana jest na koszt Lemon Records. Lemon 
Records zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za sporządzoną Opinię 2 w wysokości 
……………… zł (słownie: ………………), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia spółki 
przez Prezesa UKE o sporządzeniu opinii, na rachunek bankowy nr ……………. wskazany 
przez Biegłego na fakturze przez niego wystawionej (koszt Opinii 2 stanowi 50% ceny 
wskazanej w pkt 2.2. oferty złożonej przez Biegłego w konkursie).  

7. Prezes UKE może odwołać Biegłego, jeżeli: 

7.1. naruszony zostanie warunek bezstronności i niezależności od podmiotów 
będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi lub podmiotów zależnych bądź 
powiązanych z takimi przedsiębiorcami, w tym w szczególności od Stavka 
i Lemon Records albo 

7.2. opinie nie zostaną przekazane w formie wskazanej w pkt. 2 niniejszego 
powołania lub w wymaganym terminie wskazanym w pkt. 3 niniejszego 
powołania i opóźnienie w ich przekazaniu przekroczy 7 dni, chyba że powyższe 
zdarzenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Biegłego i przez niego 
niezawinionych albo 
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7.3. informacje, w oparciu o które nastąpił wybór na Biegłego, okazały się 
nieprawdziwe albo 

7.4. uzna odwołanie za konieczne ze względu na okoliczności związane 
z przygotowaniem opinii w sposób nieprofesjonalny, nierzetelny i bez 
zachowania należytej staranności. W przypadku zamiaru odwołania Biegłego na 
wyżej wymienionej podstawie, Prezes UKE w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przekazania opinii wezwie pisemnie Biegłego do usunięcia naruszeń 
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Treść 
przedmiotowego wezwania nie może naruszać swoim zakresem niezależności 
Biegłego. 

8. Prezes UKE może odwołać Biegłego na jego wniosek w przypadku: 

8.1. podjęcia przez Biegłego uchwały dotyczącej rozwiązania spółki;  

8.2. zgłoszenia przez Biegłego wniosku o upadłość  w trybie przepisów ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). 

9. W przypadku odwołania Biegłego, umowa zawarta z Biegłym ulega rozwiązaniu, 
a Biegły nie ma podstaw do żadnych roszczeń z tym związanych. 

10. Umowa zawarta pomiędzy Prezesem UKE a Biegłym jest załącznikiem do niniejszego 
powołania i stanowi jego integralną część. 

 

 

Załączniki:  
Umowa  

Otrzymują: 

 
1. ……………… 
……………… 
……………… 
 
2.  Stavka sp. z o.o. 
ul. Wiertnicza 166 
02-952 Warszawa 
 
3. Lemon Records sp. z o.o. 
ul. Ostrobramska 77 
04-175 Warszawa 
 
4.  a/a 

 


