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Ogłoszenie 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

z dnia …… ………… 2018 r. 

 

o przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-
467,5 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczoną do świadczenia usług 
telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej 

 

Na podstawie art. 116 ust. 6, art. 118 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przetargu, 
aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (t.j. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1616) ogłasza się, co następuje: 

1. Ogłaszam przetarg na rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-
467,5 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczoną do świadczenia usług 
telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej. 

Rezerwacja będzie uprawniała do wykorzystywania częstotliwości do dnia 31 maja 2033 r. 

Rezerwacja będzie uprawniała do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości od dnia 
doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, z wyjątkiem zakresów częstotliwości 
457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz na obszarach wskazanych w tabeli nr 1 w kolumnie 
„obszar”. W przypadku zakresów częstotliwości 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz 
podmiot, na rzecz którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości będzie uprawniony 
do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości na danym obszarze od dnia wskazanego 
w tabeli nr 1 w kolumnie „rozpoczęcie wykorzystywania”, z zastrzeżeniem wskazanym 
w przypisie nr 1. 

Tabela 1. Zestawienie obszarów, na których termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości z zakresów częstotliwości 457,0-457,5 

MHz oraz 467,0-467,5 MHz jest inny niż dzień doręczenia rezerwacji 

Lp. rozpoczęcie wykorzystywania obszar1 

1 1 czerwca 2018 r. Obszar nr 1 

2 1 października 2018 r. Obszar nr 2 

3 2 października 2018 r. Obszar nr 3 

4 26 stycznia 2020 r. Obszar nr 4 

5 1 maja 2020 r. Obszar nr 5 

6 1 stycznia 2021 r. Obszar nr 6 

                                                 
1 Gminy wchodzące w skład poszczególnych obszarów wskazano w Załączniku nr 1 „Zestawienie obszarów z terminem rozpoczęcia 
wykorzystywania częstotliwości z zakresów 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz innym niż dzień doręczenia decyzji w sprawie 
rezerwacji częstotliwości”. Terminy rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości z zakresów 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz na 
obszarach wskazanych w tabeli nr 1 zostaną określone w decyzji rezerwacyjnej, w oparciu o ustalone na dzień wydania rezerwacji daty, od 
których możliwe będzie rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości na tych obszarach. W każdym przypadku termin rozpoczęcia 
wykorzystywania częstotliwości ustalony dla danego obszaru przypadnie nie wcześniej niż na dzień doręczenia decyzji rezerwacyjnej i nie 
później niż na dzień wskazany w tabeli nr 1, o ile dzień ten przypadnie po dniu doręczenia decyzji rezerwacyjnej. W przypadku, gdy decyzja 
rezerwacyjna zostanie wydana po dniu wskazanym w tabeli nr 1, częstotliwości z zakresów 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz na tym 
obszarze będą mogły być wykorzystywane od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości. 
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Lp. rozpoczęcie wykorzystywania obszar1 

7 2 lipca 2021 r. Obszar nr 7 

8 12 kwietnia 2024 r. Obszar nr 8 

9 1 grudnia 2024 r. Obszar nr 9 

10 1 czerwca 2025 r. Obszar nr 10 

11 16 grudnia 2025 r. Obszar nr 11 

12 29 grudnia 2025 r. Obszar nr 12 

13 17 marca 2026 r. Obszar nr 13 

14 1 lutego 2027 r. Obszar nr 14 

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

1) złożenie oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ust. 3 oraz zachowanie 
zgodności oferty z wymaganiami, jakim powinna odpowiadać oferta; 

2) wniesienie opłaty za dokumentację na rachunek bankowy UKE w wysokości, terminie 
i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu i w sposób określony w ust. 4; 

3) wniesienie wadium na rachunek bankowy UKE w wysokości, terminie i w sposób 
określony w ust. 5; 

4) podanie w ofercie numeru rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium; 

5) podanie w ofercie adresu właściwego do doręczeń; 

6) złożenie oferty odpowiadającej wymaganiom określonym w ust. 6; 

7) udokumentowanie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną lub rozwój własnej 
sieci radiowej poniesionych przez uczestnika przetargu, w latach 2014-2016, w kwocie 
nie niższej niż 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych). 

3. Ofertę składa się w przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz 
oraz 462,5-467,5 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczoną do świadczenia usług 
telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej. 

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferty składa się w formie określonej w dokumentacji przetargowej w terminie do dnia 
…… ………… 2018 r., w dni robocze, w godzinach 9:00-15:00, w siedzibie Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Giełdowej 7/9, w Kancelarii Głównej. 

4. Opłatę za dokumentację przetargową w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) wnosi się, 
najpóźniej w dniu złożenia oferty, w pieniądzu polskim, na rachunek bankowy Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej: 

NBP O/O Warszawa 

Nr konta 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000 

tytuł wpłaty: „Opłata za dokumentację przetargową 450 MHz” 
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5. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 
2 880 000 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium najpóźniej w dniu złożenia oferty. 
Wadium wnosi się w pieniądzu polskim na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej: 

NBP O/O Warszawa 

Nr konta 64 1010 1010 0060 4413 9120 0000 

tytuł wpłaty: „Wadium - pasmo 450 MHz” 

6. Każdy uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.  

Podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, mogą złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie 
ofert przez kilka podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oznacza złożenie 
ofert niezgodnych z warunkami uczestnictwa w przetargu. 

7. Kryteriami oceny ofert przetargowych w ramach przetargu są:  

1) wysokości kwoty zadeklarowanej przez uczestnika przetargu; 

2) zachowania warunków konkurencji przez uczestnika przetargu; 

3) wiarygodności finansowej uczestnika przetargu. 

Najistotniejszym kryterium oceny ofert w niniejszym przetargu będzie kryterium wysokości kwoty 
zadeklarowanej. 

8. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w terminie do dnia …… ………… 2018 r. 

9. Wersja elektroniczna dokumentacji przetargowej jest dostępna na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod adresem 
http://bip.uke.gov.pl/. 

10. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia. 

http://bip.uke.gov.pl/
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