
Lipiec 2009Czêstotliwoœci radiowe pod m³otek?

Zwyciêzca aukcji nie zawsze wygrywa 

przetarg

O sukcesie decyduje suma punktów za etap 

II przetargu (procedura porównawcza – tzw. 

„konkurs piêknoœci”) i etap III (aukcja). 

Rozk³ad punktów uzyskanych w tych dwóch 

etapach mo¿e nadaæ aukcji rozstrzygaj¹ce 

znaczenie dla wygrania przetargu, ale mo¿e 

tak¿e sprowadziæ aukcjê jedynie do roli 

„dogrywki” miêdzy najsilniejszymi ofertami.
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Oferta uczestnika, który wstrzyma³ siê od 

    udzia³u w danej rundzie albo zadeklarowa³ 

    kwotê ni¿sz¹ ni¿ wymagana, nie uzyskuje 

    punktów w tej rundzie, ale nadal uczestniczy 

    w aukcji i mo¿e uzyskaæ punkty w kolejnych

    rundach.

Aukcja koñczy siê po drugiej kolejnej 

    rundzie, w której ¿aden z uczestników nie 

    powiêkszy³ deklarowanej sumy o co najmniej 

    minimaln¹ kwotê post¹pienia.

Minister Infrastruktury przygotowa³ 

projekt nowego rozporz¹dzenia w sprawie 

przetargu oraz konkursu na rezerwacjê 

czêstotliwoœci lub zasobów orbitalnych, 

który istotnie zmienia zasady dokonywania 

rezerwacji czêstotliwoœci radiowych. 

Projekt jest obecnie na etapie uzgodnieñ 

miêdzyresortowych.

Projekt zak³ada wprowadzenie aukcji jako 

jednego z etapów przetargu na czêstotliwoœci 

radiowe. Okreœlone zostan¹ ramy prawne dla 

prowadzenia aukcji, natomiast tak istotne 

w praktyce kwestie jak miejsce, harmonogram 

czy szczegó³owy tryb prowadzenia aukcji 

okreœlaæ bêdzie Prezes Urzêdu Komunikacji 

Elektronicznej w dokumentacji przetargowej. 

Aukcja przeprowadzana bêdzie tylko 

w niektórych przetargach, jako koñcowy 

etap ca³ej procedury. Uczestniczyæ bêd¹ 

w niej jedynie te podmioty, których oferty:

spe³niaj¹ warunki i wymagania formalne 

    sprawdzane w etapie I przetargu,

uzyska³y odpowiedni¹ iloœæ punktów 

    w etapie II przetargu, obejmuj¹cym ocenê 

    ofert w œwietle za³o¿onych kryteriów 

    i podjêtych przez uczestników zobowi¹zañ.

„Po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci!”

- zasady przeprowadzania aukcji

Aukcja przebiega w minimum trzech rundach.

Po ka¿dej rundzie dokonuje siê oceny 

    punktowej ofert.

Oferta uzyskuje punkty tylko wtedy, gdy 

    zadeklarowana kwota jest: 

w pierwszej rundzie aukcji  wiêksza lub 

        równa minimalnej kwocie post¹pienia,

w ka¿dej nastêpnej rundzie powiêkszona 

        o co najmniej minimaln¹ kwotê post¹pienia 

       wyznaczon¹ dla tej konkretnej rundy.

·

·

1. 

2. 

3. 

· g

· g

  

  

      

        

Kontakt:

Szymon Weso³owski

+48 22 50 50 728
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