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Wniosek nr 4 z 26 marca 2020 r. 

Działając na podstawie pkt 2.5.1. dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości 
z pasma 3,6 GHz, jako podmiot, który wniósł opłatę za dokumentację aukcyjną, zwracam się 
o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej w następującym zakresie: 

1. Czy stronę, która jest niezapisana należy oznaczać jako „stronę intencjonalnie 
zostawioną niezapisaną"? Czy w takim razie należy taką stronę numerować? 

2. Zgodnie z pkt 2.3.11 ppkt 5 dokumentacji aukcyjnej „Uczestnikiem aukcji nie może być 
podmiot, który zalega z opłatami za prawo do dysponowania częstotliwościami lub 
zasobami orbitalnymi lub zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne". Jednocześnie w ofercie wstępnej nie ma 
obowiązku dostarczenia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających niezaleganie z 
wyżej wymienionymi podatkami, opłatami i składkami (przy czym zgodnie z pkt 3.2.1. 
zdanie ostatnie dokumentacji aukcyjnej wskazuje, że „Załączone do oferty wstępnej 
dokumenty dodatkowe (niewymagane dokumentacją), niezależnie od języka ich 
sporządzenia, nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty wstępnej"). W jaki sposób 
zostanie zweryfikowany w szczególności warunek niezalegania z opłacaniem podatków, 
opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne? 

3. Zgodnie z punktem 5.3.2 dokumentacji aukcyjnej uczestnik aukcji podczas aukcji 
próbnej będzie miał możliwość przetestować i zasymulować scenariusze aukcyjne oraz 
zasady wynikające z dokumentacji. Czy wśród testowanych scenariuszy możliwych do 
przetestowania będą również scenariusze: 

a. dyskwalifikacji uczestnika i rozpoczęcia aukcji ponownie od 1 rundy? 

b. anulowania kilku rund i powtórzenia aukcji od którejś z rund minionych? 

4. Punkt 5.8 dokumentacji aukcyjnej stanowi, że w przypadku konieczności 
przeprowadzenia kolejnej aukcji próbnej informacja o przeprowadzeniu kolejnej zdalnej 
aukcji próbnej zostanie wysłana na co najmniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem 
kolejnej zdalnej aukcji próbnej. Czy w związku z koniecznością zmobilizowania 
właściwego grona osób po stronie uczestnika aukcji podczas takiej aukcji próbnej, UKE 
mógłby uwzględnić taki fakt i wysłać w/w informację co najmniej na 2 dni robocze przed 
rozpoczęciem kolejnej zdalnej aukcji próbnej? 

5. Zgodnie z punktem 6.4.5 dokumentacji aukcyjnej uczestnik aukcji będzie miał możliwość 
eksportowania danych z ESA, dotyczących wyników rund w formacie CSV lub PDF. Czy 
możliwe będzie otrzymanie (względnie publikacja na stronie UKE) przykładowego pliku z 
takimi danymi przed aukcją próbną tak aby uczestnik aukcji mógł przetestować również 
własne narzędzia wykorzystywane podczas aukcji? 

6. Zgodnie z pkt 5.3.1. zdanie pierwsze dokumentacji aukcyjnej „Etap aukcji próbnej 
obejmujący szkolenie z obsługi ESA będzie odbywał się w tym samym dniu i miejscu dla 
wszystkich uczestników aukcji'”: 
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a. czy powyższy zapis dokumentacji aukcyjnej umożliwia przeprowadzenie aukcji 
próbnej w trybie „zdalnym" - za pomocą środków komunikacji elektronicznej? 

b. jeśli tak - w jaki sposób w takim przypadku może zostać zrealizowany wymóg 
wręczenia pakietu aukcyjnego jednej z osób reprezentujących (zgodnie z pkt 5.3.1. 
zdanie trzecie i czwarte dokumentacji aukcyjnej: „W trakcie szkolenia z obsługi ESA 
uczestnik aukcji próbnej otrzyma pakiet aukcyjny. Pakiet aukcyjny zostanie wręczony 
jednej z Osób reprezentujących danego uczestnika aukcji biorących udział w 
szkoleniu z obsługi ESA, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość tej 
osoby, który został wskazany w Części 3 oferty wstępnej uczestnika aukcji.”)? 

c. czy istnieje możliwość wręczenia pakietu aukcyjnego uczestnikowi aukcji próbnej w 
trybie „zdalnym"? 


