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Gannet Guard Systems S.A. 
ul. Pileckiego 63  
02-781 Warszawa 

POWOŁANIE 

Działając na podstawie art. 185 ust. 4c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 z późn. zm.) zwanej dalej „PT”, po 
przeprowadzeniu ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej 
„Prezesa UKE”) dnia …… ………… 2019 r. konkursu na wybór biegłego, który sporządzi opinię 
w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości z zakresu 169,7375-169,7625 MHz oraz 
169,7875-169,8000 MHz (dalej „konkurs”), 

1. Powołuję ……………… z siedzibą w ……………… (dalej „Biegły”) do sporządzenia opinii 
w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości z zakresu 169,7375-169,7625 MHz oraz 
169,7875-169,8000 MHz (dalej „Opinia”). Opinia zostanie wykorzystana 
w postępowaniu nr DC.WAP.514.52.2019 wszczętym z wniosku Gannet Guard Systems 
S.A. (dalej „Gannet”) z dnia 29 czerwca 2018 r., o dokonanie rezerwacji częstotliwości z 
zakresu 169,7375-169,7625 MHz oraz 169,7875-169,8000 MHz, dokonanej decyzją 
Prezesa UKE z dnia maja 2010 r. nr  RRL/A/A/0081/10, zmienionej decyzją Prezesa UKE 
z dnia 15 czerwca 2011 r. nr  RRL/A/F/0104/2011 (dalej „Rezerwacja”), na kolejny okres 
15 lat. 

2. Opinia składać się będzie z następujących pisemnych części:  

2.1. wyników sporządzonej opinii, wskazujących na wartość rynkową częstotliwości 
z zakresu 169,7375-169,7625 MHz oraz 169,7875-169,8000 MHz, z 
uwzględnieniem, że częstotliwości te będą wykorzystywane przez okres 15 lat w  
służbie radiokomunikacyjnej ruchomej przez system śledzenia i odszukiwania 
mienia na obszarze całego kraju. 

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

3. Opinię należy sporządzić  i przekazać Prezesowi UKE nie później niż w terminie 1 
miesiąca od daty doręczenia niniejszego powołania. 
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4. Szczegółowe warunki dotyczące sposobu realizacji Opinii oraz współpracy pomiędzy 
Biegłym a Prezesem UKE zawiera umowa zawarta pomiędzy Prezesem Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej a Biegłym. 

5. Zgodnie z art. 185 ust. 4c PT Opinia sporządzana jest na koszt Gannet. Gannet 
zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za sporządzoną Opinię w wysokości ……………… zł 
(słownie: ………………), w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru Opinii, 
na rachunek bankowy nr ……………. wskazany przez Biegłego na fakturze przez niego 
wystawionej.  

6. Prezes UKE może odwołać Biegłego, jeżeli: 

6.1. naruszony zostanie warunek bezstronności i niezależności od podmiotów 
będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi lub podmiotów zależnych bądź 
powiązanych z takimi przedsiębiorcami, w tym w szczególności od Gannet albo 

6.2. opinia nie zostanie przekazana w formie wskazanej w pkt. 2 niniejszego 
powołania lub  w wymaganym terminie wskazanym w pkt. 3 niniejszego 
powołania i opóźnienie w jej przekazaniu przekroczy 7 dni, chyba że powyższe 
zdarzenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Biegłego i przez niego 
niezawinionych albo 

6.3. informacje, w oparciu o które nastąpił wybór na  Biegłego, okazały  się 
nieprawdziwe albo 

6.4. 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. 

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

7.1. podjęcia przez Biegłego uchwały dotyczącej rozwiązania spółki;  

7.2. zgłoszenia przez Biegłego wniosku o upadłość  w trybie przepisów ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). 

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

9. Umowa zawarta pomiędzy Prezesem UKE a Biegłym jest załącznikiem do niniejszego 
powołania i stanowi jego integralną część. 
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1. ……………… 
……………… 
……………… 
 
2.  Gannet Guard Systems S.A. 
ul. Pileckiego 63  
02-781 Warszawa 
3. a/a 

 


