
Załącznik   

do Powołania nr ………… z dnia …… ………… 2019 r. 

 

 

UMOWA  

zawarta w dniu …… ………… 2019 r. 

w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, 
pomiędzy:  

Prezesem Urzędem Komunikacji Elektronicznej – Panem Marcinem Cichym, (zwanym dalej 
„Prezesem UKE”),   

a  

………… z siedzibą w …………, przy …………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………… w …………, ………Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………, NIP …………, REGON 
……………, kapitał zakładowy …………, zwanym dalej „Biegłym”, reprezentowanym przez 
……………, zgodnie z okazanym przy zawarciu Umowy …………. 

§ 1 

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, określa zasady współpracy pomiędzy Biegłym 
a Prezesem UKE oraz zasady sporządzenia opinii w przedmiocie wartości rynkowej 
częstotliwości z zakresu 169,7375-169,7625 MHz oraz 169,7875-169,8000 MHz (dalej 
„Opinia”) wskazanej w Powołaniu nr .……… z dnia …… ………… 2019 r. (dalej „Powołanie”).  

§ 2 

1. Biegły zobowiązuje się do sporządzenia Opinii obejmującej części wskazane w pkt. 2 
Powołania, stosując się do postanowień Powołania i Umowy, w tym do treści Załącznika 
nr 1 do Umowy, stanowiącego jej integralną część.  

2. Biegły zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania, podpisanej przez kierownika 
zespołu, Opinii  w terminie wskazanym w pkt. 3 Powołania.  

3. Biegły zobowiązuje się do sporządzenia Opinii w formie pisemnej, w języku polskim, 
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w postaci wydruku komputerowego, w 
formacie A4 ze stronami numerowanymi i parafowanymi) oraz w postaci elektronicznej 
(pdf oraz word) przesłanej pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez  Prezesa UKE). 

 

§ 3 

1. Biegły przy wykonywaniu przedmiotu Umowy posłuży się zespołem, w skład którego 
wchodzą między innymi: 

1) ………… - kierownik zespołu; 

2) ………… - członek zespołu; 

3) ………… - członek zespołu; 

4) ………… - członek zespołu; 
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5) ………… - członek zespołu; 

6) ………… - członek zespołu; 

7) pozostali członkowie zespołu. 

2. Biegły przy wykonywaniu przedmiotu Umowy może powierzyć część prac objętych 
Umową następującym podmiotom: 

1) ………… z siedzibą w …………; 

2) ………… z siedzibą w …………. 

3. Powierzenie podwykonawcy wskazanemu w ust. 2 Umowy części prac objętych Umową 
następuje za pisemną zgodą  Prezesa UKE. 

4. Powierzenie, o którym mowa w  ust. 2 nie zwalnia Biegłego z odpowiedzialności za 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. Biegły oświadcza, iż: 

1) spełnia wymóg bezstronności i niezależności od Gannet Guard Systems S.A (dalej  
„Gannet”) oraz innych podmiotów będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi 
lub podmiotów zależnych bądź powiązanych z takimi przedsiębiorcami,  

2) zobowiązuje się do zachowania bezstronności i niezależności od Gannet oraz innych 
podmiotów będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi lub podmiotów 
zależnych bądź powiązanych z takimi przedsiębiorcami,  

3) zapewnia sporządzenie opinii w sposób bezstronny i niezależny od Gannet oraz 
innych podmiotów będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi lub podmiotów 
zależnych bądź powiązanych z takimi przedsiębiorcami.  

4) zapewnia, aby każda z osób wykonujących czynności z zakresu przedmiotu Umowy 
zachowała warunek niezależności od Gannet oraz innych podmiotów będących 
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi lub podmiotów zależnych bądź powiązanych z 
takimi przedsiębiorcami. 

6. Biegły potwierdzi spełnienie warunków, o których mowa w ust. 5, składając 
oświadczenie dotyczące bezstronności i niezależności, którego wzór określa Załącznik 
nr 1 do Umowy.  

§ 4 

Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem przedmiotu Umowy następuje w dniu 
zawarcia Umowy. 

§ 5 

1. W przypadku, gdy przekazana zgodnie z § 2 Opinia została przygotowana w sposób 
nieprofesjonalny, nierzetelny i bez zachowania należytej staranności, jest niejasna lub 
nie zawiera istotnych elementów wskazanych w pkt 2 Powołania, Prezes UKE w terminie 
5 dni roboczych od dnia przekazania Opinii wezwie pisemnie Biegłego do usunięcia 
naruszeń lub uzupełnienia Opinii w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni 
roboczych. Treść przedmiotowego wezwania nie może naruszać swoim zakresem 
niezależności Biegłego. 
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2. Jeżeli przekazana Opinia spełnia wymagania wynikające z niniejszej Umowy lub gdy 
Biegły zrealizował wezwanie, o którym mowa w  ust. 1  Prezes UKE wyznaczy termin do 
podpisania protokołu, o którym mowa w § 6.  

§ 6 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy następuje z dniem podpisania przez Biegłego i Prezesa 
UKE protokołu odbioru końcowego Opinii. 

2. Wzór protokołu odbioru końcowego Opinii stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, 
stanowiący jej integralną część.  

3. Wraz z podpisaniem protokołu, o którym mowa w ust. 1, następuje przyjęcie Opinii 
przez Prezesa UKE. 

§ 7 

1. Opinia zostanie sporządzona na koszt Gannet, zgodnie z 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”. 

2. Wynagrodzenie Biegłego za sporządzenie Opinii wynosi ………… zł (słownie: ………… 
złotych), w tym należny podatek VAT ………… zł (słownie: ………… złotych), co czyni cenę 
netto …………… zł netto (słownie: ………… złotych). 

3. Wysokość wynagrodzenia Biegłego nie podlega negocjacjom z Gannet ani żadnym 
zmianom.  

4. Wynagrodzenie wymienione w § 7 ust. 2 Umowy obejmuje wszelkie koszty, jakie 
poniesie Biegły z tytułu należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami 
prawa realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 8 

Biegły, po wykonaniu przedmiotu Umowy, wystawi Gannet fakturę na kwotę określoną w § 7 
ust. 2 Umowy, stanowiącą wynagrodzenie Biegłego za sporządzenie Opinii. Zapłata 
wynagrodzenia następuje w razie spełnienia warunków, o których mowa w § 6 Umowy. 

§ 9 

W przypadku odwołania Biegłego przez Prezesa UKE zgodnie z pkt 6 lub 7 Powołania, 
Umowa zostaje rozwiązana. Z tego tytułu Biegłemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 
wobec Prezesa UKE i Skarbu Państwa. 

§ 10 

Prezesowi UKE przysługuje pełne prawo do wykorzystywania Opinii w celu, dla jakiego 
została sporządzona, z prawem udostępniania wyników Opinii, o których mowa w pkt. 2.1. 
Powołania, osobom trzecim.  

§ 11 

Prace związane ze sporządzeniem Opinii będą wykonywane w siedzibie Biegłego. 
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§ 12 

1. W ramach sporządzania Opinii Biegły może wystąpić do Prezesa UKE o udostępnienie  
informacji niezbędnych dla sporządzenia Opinii. 

2. Ochrona informacji nabytych przez Biegłego w związku ze sporządzaniem Opinii, 
wynikającym z Powołania następuje na zasadach: 

1) Biegły oraz osoby przez niego zatrudnione lub w inny sposób związane 
ze sporządzaniem Opinii, zobowiązane są do utrzymania w tajemnicy i nie 
ujawniania osobom trzecim oraz nie wykorzystywania w innych celach 
niż określone w Powołaniu, informacji istotnych oraz danych otrzymanych od 
Prezesa UKE, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
oraz danych osobowych, zarówno w okresie sporządzania Opinii, jak i po jej 
sporządzeniu,.  

2) Biegły zobowiązany jest ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w § 12  
Umowy, wyłącznie dla tych pracowników Biegłego (lub osób zatrudnionych na 
innej podstawie), którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności w 
związku ze sporządzaniem Opinii i którzy przyjęli obowiązki z tego wynikające, 

3) Biegły sporządzając Opinię zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich 
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych 
z ochroną danych, w tym z ochroną danych osobowych a także z ochroną 
informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej i ochroną tajemnicy w 
obrocie gospodarczym, 

4) Obowiązek określony w § 12 ust. 2 pkt 1 Umowy nie dotyczy informacji 
powszechnie znanych oraz udostępnienia informacji na podstawie bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, 
organów podatkowych lub organów kontrolnych, 

5) Obowiązkowi utrzymania informacji w tajemnicy nie podlegają informacje, które: 

a) są lub staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących 
wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego przepisy prawa przez 
Biegłego; 

b) są zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej 
zgody Prezesa UKE; 

c) zostaną przekazane Biegłemu przez osobę fizyczną lub prawną zgodnie 
z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Powołania. 

§ 13 

1.  Wszystkie powiadomienia między Prezesem UKE, a Biegłym będą dokonywane w 
formie pisemnej i będą kierowane na następujące adresy: 

Prezes UKE: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa 

Biegły: ………… 
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2. Bieżąca korespondencja w toku realizacji Umowy może być prowadzona w formie 
elektronicznej. 

§ 14 

1.  Biegły, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zobowiązuje się 
do zapłaty następujących kar umownych w poniższych przypadkach:  

1) niewykonania przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy – 
kwoty w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 2 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) niewykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w § 2 ust. 1 
i 3 Umowy – kwotę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 7 ust. 2 Umowy, 

3) niewykonania przedmiotu Umowy – kwotę w wysokości 100% wartości 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, 

4) rozwiązania Umowy z przyczyny wskazanej w § 9 Umowy lub odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Biegłego – kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy. 

2. Postanowienia ust. 1 pkt 1)-4) nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły 

wyższej, przez którą na potrzeby Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o 

charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem Umowy oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą uważać się będzie w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe 

długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. 

3. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar, o których 

mowa w ust. 1, Prezes UKE jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w 

pełnym zakresie. 

§ 15 

Odpowiedzialnymi w UKE za realizację Umowy są osoby upoważnione przez Prezesa UKE. 

§ 16 

1. Biegły nie może przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z Umowy. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz PT wraz z aktami 
wykonawczymi. 

4. Zaistniałe spory między Prezesem UKE i Biegłym wynikające z Umowy będzie rozstrzygał 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Prezesa UKE. 
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5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez uprawnionych przedstawicieli 
Biegłego i Prezesa UKE. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Prezesa UKE i jeden egzemplarz dla Biegłego. 

  

........................................................................ 

Data i podpis  

za  Biegłego 

....................................................................... 

Data i podpis  

za Prezesa UKE 

 


