Aukcje czêstotliwoœci radiowych – jak to dzia³a?

W dniu 12 sierpnia 2009 r. wesz³o w ¿ycie
nowe rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie przetargu oraz konkursu na
rezerwacjê czêstotliwoœci radiowych lub
zasobów orbitalnych, które przewiduje
wykorzystanie mechanizmu aukcji
w procedurach rozdzia³u dóbr rzadkich.
O projektowanych rozwi¹zaniach pisaliœmy
ju¿ w jednym z poprzednich Legal Alertów, ze
wzglêdu jednak na istotne zmiany, jakie zosta³y
przewidziane w rozporz¹dzeniu, chcielibyœmy
do tego tematu powróciæ.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem aukcja ma stanowiæ
dodatkowy, trzeci etap niektórych przetargów na
rezerwacje czêstotliwoœci radiowych lub zasobów
orbitalnych. Nie pos³u¿y natomiast do rozdzia³u
takich dóbr na cele rozprowadzania programów
radiofonicznych lub telewizyjnych, którego
dokonuje siê w drodze konkursu.
Kto da wiêcej, czyli co warto wiedzieæ
o zasadach przeprowadzania aukcji
1. Aukcja przebiega w kolejnych rundach,
w których uczestnicy deklaruj¹ coraz
wy¿sze kwoty.
2. Wynik pierwszej rundy jest przes¹dzony
jeszcze przed rozpoczêciem aukcji, uczestnicy
okreœlaj¹ bowiem wysokoœæ kwoty
zadeklarowanej w ofertach sk³adanych
w przetargu.
3. Aukcja wymaga aktywnego uczestnictwa.
Po ka¿dej kolejnej rundzie uczestnik musi
powiêkszyæ zadeklarowan¹ kwotê co najmniej
o okreœlon¹ wartoœæ (minimaln¹ kwotê
post¹pienia), by nie odpaœæ z gry. Od tej
zasady ustawodawca przewidzia³ dwa
wyj¹tki:
·
rundy „na przeczekanie” g
ka¿demu
uczestnikowi przys³uguje okreœlona
w dokumentacji przetargowej liczba
rund, w których mo¿e nie okreœliæ
deklarowanej kwoty,
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·
premiê dla najlepszych g
uczestnik, który
po danej rundzie „wygrywa” przetarg, nie
musi deklarowaæ kwoty w nastêpnej rundzie.
Jeœli uczestnik nie powiêkszy³ odpowiednio
zadeklarowanej kwoty w kolejnej rundzie
przyjmuje siê, ¿e korzysta z rundy „na
przeczekanie”. Po wyczerpaniu limitu takich
rund nie mo¿e ju¿ dalszej uczestniczyæ w aukcji
i poprawiæ swojego wyniku w przetargu.
4. Aukcja ma mieæ przejrzysty przebieg:
·
po ka¿dej rundzie Komisja prowadz¹ca
aukcjê og³asza, ile punktów zdoby³y dot¹d
poszczególne oferty w przetargu, podaje
minimaln¹ kwotê post¹pienia oraz listê
uczestników, którzy zdecydowali siê rundê
„przeczekaæ”,
·
uczestnicy mog¹ zadawaæ Komisji pytania
dotycz¹ce og³aszanych informacji.
5. Aukcja koñczy siê po trzeciej kolejnej rundzie,
w której nikt nie przebi³ kwoty deklarowanej
przez uczestnika „wygrywaj¹cego” przetarg.
Zwyciê¿y bowiem uczestnik, który:
·
w trzech kolejnych rundach oferowa³
najwy¿sz¹ kwotê,
·
zgodnie z wynikami og³oszonymi po
przedostatniej rundzie, uzyska³ w przetargu
tak¹ liczbê punktów, która „gwarantuje”
uzyskanie rezerwacji.
W za³o¿eniu aukcja dzia³aæ ma jak swoisty
filtr – przeciwdzia³aj¹c przyznaniu rezerwacji
uczestnikom nie posiadaj¹cym dostêpu do
odpowiednich zasobów finansowych, a premiuj¹c
oferty uczestników zdeterminowanych, by uzyskaæ
rezerwacjê czêstotliwoœci lub zasobów orbitalnych
i gotowych przeznaczyæ na ten cel odpowiednie
œrodki. Jak instytucja ta bêdzie funkcjonowaæ,
poka¿e jednak dopiero praktyka.
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