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Wniosek nr 2 z 25 marca 2020 r. 

Działając w imieniu ………… (dalej: „…………" lub „…………") na podstawie §9 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz 
konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, po wniesieniu opłaty za 
„Dokumentację Aukcyjną na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz" (dalej: 
„Dokumentacja"), zwracam się o wyjaśnienie treści następujących postanowień 
Dokumentacji: 

I. W części „Wyjaśnienie pojęć i skrótów" 

1. Definicja dnia roboczego 

a) Czy za „dzień roboczy" w rozumieniu Dokumentacji uważa się dzień, w którym na terenie 
kraju lub na jego części obowiązuje jeden ze stanów nadzwyczajnych określonych 
w Rozdziale XI Konstytucji RP, w szczególności stan wyjątkowy określony w ustawie z dnia 
21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, lub stan klęski żywiołowej, określony w ustawie 
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej? 

b) Czy za „dzień roboczy" w rozumieniu Dokumentacji uważa się dzień, w którym na terenie 
kraju lub jego części obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, w związku z którym 
ustanowiony został jeden z następujących środków: czasowe ograniczenie określonego 
sposobu przemieszczania się, czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych 
przedmiotów, czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów 
pracy, zakaz organizowania innych zgromadzeń ludności, obowiązek wykonania określonych 
zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych 
obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów, nakaz 
udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów, które mogą mieć wpływ na pracę Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Komisji Aukcyjnej, uczestnika aukcji, jego przedstawicieli 
(pełnomocników) lub osób trzecich, których działania są niezbędne do prawidłowego 
przebiegu aukcji lub zdalnej aukcji próbnej? 

2. Definicja ESA 

Czy wymaganym do korzystania z ESA „dysponowaniem przez uczestnika aukcji spełniającym 
minimalne wymagania połączeniem internetowym i sprzętem komputerowym" będzie 
dysponowanie takim połączeniem i sprzętem, jednak ograniczonym czasowo, w wyniku 
niezależnych od uczestnika aukcji zdarzeń, jak wskazane w pkt I.1. lit a) i lit b) wyżej? 

3. Definicja Inwestycji 

Czy pojęcie „infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej" obejmuje łącza satelitarne, z których tylko jedna część linku fizycznie znajduje się na 
terytorium RP, a drugą stanowi obiekt satelitarny na jednej z orbit okołoziemskich? 
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Czy dla potrzeb spełnienia wymagania stawianego w pkt 2.3.9. Dokumentacji dopuszczalne 
jest zliczanie wielkości „Inwestycji" w rozumieniu Dokumentacji dokonanych przez 
Uczestnika Aukcji oraz podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Uczestnik Aukcji? 

4. Definicja Komisji 

Czy Komisja aukcyjna powołana przez Prezesa UKE Zarządzeniem Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji aukcyjnej 
do przeprowadzenia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, jest Komisją 
w rozumieniu niniejszej definicji i czy wobec literalnego brzmienia definicji nie może ona ulec 
zmianie w sposób inny niż określony w §13 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 
2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów 
orbitalnych? Czy w związku z powyższym, określona w §13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 
Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na 
rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych przesłanka „niezdolności do pracy 
z przyczyn innych niż choroba" oznacza niezdolność całkowitą, czy także ograniczenie 
zdolności do pracy, w szczególności w wyniku posiadania przez danego członka Komisji 
wyłącznie możliwości pracy zdalnej? Czy przesłanka „niezdolności do pracy z przyczyn innych 
niż choroba" może zaistnieć w wyniku zdarzeń wskazanych w pkt 1.1. lit a) i lit b) wyżej? 

5. Definicja Oferty wstępnej 

Czy językowa wykładnia definicji Oferty wstępnej oraz definicji Oferty, z której wynika że 
Oferta wstępna jest szczególny elementem Oferty, a w rezultacie do Oferty wstępnej stosuje 
się wszystkie postanowienia Dokumentacji dotyczące Oferty, jest prawidłowa? Czy też 
pojęcie Oferty i Oferty Wstępnej to niezależne definicyjnie i zakresowo pojęcia i do Oferty 
Wstępnej nie należy stosować postanowień Dokumentacji mówiących ogólnie o Ofercie, 
a do postanowień o Ofercie nie należy stosować postanowień dokumentacji mówiących 
o Ofercie Wstępnej? 

6. Definicja Pakietu Aukcyjnego 

Czy do elementów Pakietu, w szczególności danych i informacji umożliwiających zalogowanie 
się do ESA, podręcznika użytkownika ESA, oraz danych i informacji umożliwiających 
zalogowanie się do ESA, umożliwiających udział w zdalnej aukcji próbnej, stosowane będą 
wymagania Dokumentacji mówiące o Ofercie Wstępnej, w szczególności czy elementy te 
będą sporządzone w całości w języku polskim? Czy użycie w definicji Pakietu Aukcyjnego 
dwóch różnych wyrazów, tj. „przekazać" i „wręczyć" wskazuje, że o ile przekazanie Osobom 
reprezentującym Pakietu aukcyjnego odbędzie się pośrednio, to czynność wręczenia Pakietu 
Aukcyjnego „jednej z Osób reprezentujących biorących udział w szkoleniu z obsługi ESA 
przeprowadzanym podczas aukcji próbnej", nastąpi w sposób bezpośredni - przez 
przekazanie z ręki do ręki? Jak pogodzić ten fakt, ze wskazanym w tej samej definicji faktem, 
że aukcja próbna będzie przeprowadzana zdalnie? 

II. W Rozdziale 2. Tryb przeprowadzania aukcji i warunki uczestnictwa w aukcji. 

Pkt 2.3.11 ppkt 5) Dokumentacji - w jaki sposób Komisja Aukcyjna będzie weryfikowała 
w I etapie aukcji, czy uczestnik nie zalega z opłatami za prawo do dysponowania 
częstotliwościami lub zasobami orbitalnymi lub zalega z opłacaniem podatków, opłat 
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i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne? Prosimy o wskazanie jakich opłat dotyczy 
warunek nie zalegania. Czy, a jeśli tak to w którym miejscu Wzoru Oferty, należy dołączyć 
stosowne zaświadczenia lub oświadczenia? 

III. W Rozdziale 6. Etap II aukcji. 

6.15.1. - 6.15.3. - w jaki sposób uczestnicy aukcji zostaną powiadomieni (i z jakim 
wyprzedzeniem) o zamiarze przystąpienia do kontynuowaniu aukcji po jej uprzednim 
przerwaniu z przyczyn określonych w pkt 6.15.1. i 5.15. 3.? 

IV. W Załączniku 1A. Przedmiot Rezerwacji A. 

Czy w przypadku podzakresów częstotliwości wyłączonych z rezerwacji A (oznaczonych 
w Załączniku nr 1A jako „wyłączenie"), Uczestnik aukcji, który zostanie podmiotem 
wyłonionym i otrzyma rezerwacje A, będzie mógł po złożeniu wniosku do Prezesa UKE 
uzyskać zmianę posiadanej rezerwacji A poprzez objęcie nią tak oznaczonych podzakresów, 
niezwłocznie po ich zwolnieniu, jako dopełnienie posiadanej rezerwacji A, z uwagi na 
konieczność spełnienia przesłanki efektywnego wykorzystywania częstotliwości objętych 
rezerwacją A? 

V. W Załączniku 1B. Przedmiot Rezerwacji B. 

Czy w przypadku podzakresów częstotliwości wyłączonych z rezerwacji B (oznaczonych 
w Załączniku nr 1B jako „wyłączenie"), Uczestnik aukcji, który zostanie podmiotem 
wyłonionym i otrzyma rezerwacje B, będzie mógł po złożeniu wniosku do Prezesa UKE 
uzyskać zmianę posiadanej rezerwacji B poprzez objęcie nią tak oznaczonych podzakresów, 
niezwłocznie po ich zwolnieniu, jako dopełnienie posiadanej rezerwacji B, z uwagi na 
konieczność spełnienia przesłanki efektywnego wykorzystywania częstotliwości objętych 
rezerwacją B? 

VI. W Załączniku 2. Wzór oferty wstępnej w aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości 
z pasma 3,6 GHz. 

W zakresie punktu 2.6 wzoru Oferty wstępnej prosimy o wyjaśnienie wymagań dotyczących 
oświadczenia Uczestnika Aukcji i co za tym idzie - także poświadczenia przez biegłego 
rewidenta (lub inną osobę uprawnioną do badania sprawozdań finansowych), tj.: 

1. Wyjaśnienie, jaka powinna być forma i brzmienie oświadczenia Uczestnika Aukcji 

2. potwierdzenie, że poświadczenie biegłego rewidenta powinno lub może mieć formę 
raportu z usługi atestacji, którego zawartość jest uregulowana w pkt 69 Krajowego 
Standardu Usług Atestacyjnych 3000, dotyczącego usług atestacyjnych innych niż badania 
lub przeglądy historycznych informacji finansowych? 

3. Potwierdzenie, że „poświadczenie" to będzie stanowiło odrębny dokument od 
oświadczenia Uczestnika Aukcji (załącznik do Oferty Wstępnej) 

4. W razie negatywnej odpowiedzi na pyt. 2), prosimy o wyjaśnienie, jaką treść i formę 
powinno przybrać wspomniane „poświadczenie" biegłego rewidenta? 
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VII. W Załączniku 3. Warunki wykorzystywania częstotliwości dla zakresu 3480-3800 MHz. 

W zakresie punktu 7.4 podpunkt pierwszy. Zgodnie z dokumentacją, wykorzystanie zasobów 
sąsiedniokanałowych na obszarach sąsiadujących gmin będzie możliwe pod warunkiem 
utrzymania poziomu natężenia pola wynoszącego nie więcej niż 70,5 dBuV/m/5MHz. 
Jednakże zgodnie z pkt 4.2, emisja poza wyznaczony blok częstotliwości nie może wynosić 
więcej niż 20 dBm. Czy wartość 70,5 dBuV/m/5MHz nie stoi w sprzeczności z wartościami 
wynikającymi z maski BEM, opisanymi w punkcie 4.2 dokumentacji? 

W zakresie punktu 7.4 podpunkt drugi. Zgodnie z tym punktem, wykorzystanie zasobów 
sąsiedniokanałowych na obszarze tej samej gminy, na której występują „zasoby Oznaczone" 
będzie możliwe po przedłożeniu Prezesowi UKE treści uzgodnień, z których będzie wynikać 
zgoda operatora sąsiadującej sieci na wykorzystanie częstotliwości przez podmiot 
wnioskujący. Jaką formę powinna posiadać ww. zgoda? Czy zgody powinny udzielać tylko 
osoby wskazane w KRS? Czy UKE będzie weryfikować osoby udzielające zgody pod kątem 
zgodności z KRS? Kto powinien udzielać zgody w przypadku, gdy operatorem jest jednostka 
samorządu terytorialnego? 


