
Załącznik nr 3 

do Umowy zawartej w dniu …… ………… 2020 r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO DWÓCH OPINII (WZÓR) 

sporządzonych na podstawie Powołania z dnia …… ………… 2020 r. roku dotyczącego powołania 
……………… z siedzibą w ……………… (dalej „Biegły”) do sporządzenia dwóch odrębnych 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, 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 na kolejny okres 
(dalej „Opinia 1”); 

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 na 
kolejny okres (dalej „Opinia 2”).  

Protokół sporządzono w dniu …… ………… 2021 r. 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezesa UKE) reprezentuje: 

 .………… 

Biegłego reprezentuje: 

 …………. 

Biegły przekazał, a Prezes UKE otrzymał Opinię 1 i Opinię 2 w terminie wskazanym w pkt. 3 Powołania 
nr ……… z dnia …… ………… 2020 r. (dalej „Powołanie”) oraz w formie określonej w § 2 ust. 4 umowy 
zawartej pomiędzy Prezesem UKE a Biegłym w dniu …… ………… 2020 r. stanowiącej Załącznik do 
Powołania. Opinia została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Powołaniu 
i Umowie. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

za PREZESA UKE za BIEGŁEGO 

 


