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POROZUMIENIE

w sprawie przystąpienia do przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz 
(WiMAX) w obszarze przetargowym 09.3

zawarte  w  dniu……………  w  Sanoku  pomiędzy  n/w  jednostkami  samorządu 
terytorialnego: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
zwanymi dalej stronami porozumienia.

§ 1
Strony  porozumienia  wyrażają  wolę  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego  na 
przystąpieniu  do  przetargu na  rezerwację  częstotliwość  z  zakresu 3600-3800 MHz 
(WiMAX) i  ustalają,  iż  w odpowiedzi  na  ogłoszenie  Prezesa  Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej  z  dnia  26  września  2007r.  w  sprawie  o  przetargu  na  rezerwację 
częstotliwości  z  zakresu  3600-3800  MHz  na  obszarze  przetargowym  09.3  do 
wykorzystywania w sieciach typu punkt- wiele punktów, podejmą wspólne działania 
prowadzące do przystąpienia do przetargu.
Działania  będą  polegać  na  m.in.  na;  wskazaniu  samorządu,  który  będzie  Liderem 
projektu, wyznaczeniu osób odpowiedzialnych w gminach/powiatach za współpracę 
w zakresie  przygotowań  do  przetargu,   zawarciu  umowy  z  wybranym podmiotem 
(Wykonawcą ), który przygotuje ofertę  przetargową i złożeniu oferty.

§ 2
Strony  zgodnie  uznają,  że  osiągnięcie  ostatecznego  celu  porozumienia,  jakim  jest 
przystąpienie do przetargu, jest możliwe w przypadku wiążącej współpracy pomiędzy 
stronami porozumienia a Wykonawcą .

§ 3
Strony ustalają, że dla prawidłowego przebiegu realizacji projektu wyłonią ze swojego 
grona  Lidera  projektu,  który  będzie  występował  w  ich  imieniu  i  za  ich  zgodą 
w sprawach merytorycznych dotyczących przetargu oraz realizacji następnych celów.

§ 4
Strony upoważniają Lidera Projektu do występowania w ich imieniu we wszystkich 
czynnościach zmierzających do złożenia oferty przetargowej, włącznie z podpisaniem 
jako Zamawiający umowy z Wykonawcą oferty przetargowej.

§ 5
Warunkiem  formalnym  podpisania  porozumienia  jest  podjęcie  przez  Radę  Gminy 
uchwały  o  wyrażeniu  woli  zawarcia  porozumienia  (  art.18,  ust.2,  pkt.12  ustawy 
o samorządzie  gminnym ).



§ 6
Strony porozumienia zobowiązują się do partycypowania we wszelkich kosztach 
związanych z realizacją przedsięwzięcia określonego w § 1, w szczególności:

- wniesienia opłaty na poczet wadium wynoszącym 3.762.50zł, 
- zapłacenie Wykonawcy honorarium za opracowanie oferty przetargowej,
- uiszczenie  ustalonej  w  ofercie  przetargowej  kwoty  jednorazowej  opłaty  za 

rezerwację częstotliwości ( minimalna kwota wynosi 75.250 zł.)

Kwoty  partycypacji  poszczególnych  stron  porozumienia  zostaną  ustalone 
procentowym  współczynnikiem  wyrażonym  wzorem;  kwota/procentowa  liczba 
mieszkańców danego obszaru. 

§ 7
Porozumienie zawiera się do czasu rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników przetargu.

§ 8
Szczegółowe  zasady  finansowania  i  sposób  rozliczania  kosztów  związanych 
z przygotowaniem oferty  zostaną określone aneksem do porozumienia  lub  odrębną 
umową.

§ 9
Odpowiedzialność cywilną  z tytułu nie przestrzegania zasad ustalonych niniejszym 
porozumieniem ponoszą poszczególne  strony porozumienia.

§ 10
Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej strony porozumienia.

§ 11
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GMINA PODPISY
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