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Wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 
3,6 GHz. 

Działając na podstawie § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przetargu, 
aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1467), w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści dokumentacji przedstawiam poniżej 
pierwszą część wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje 
częstotliwości z pasma 3,6 GHz (dalej „dokumentacja”). 

W pierwszej kolejności przedstawiono wyjaśnienia do wniosków dotyczących: 

1. Wyjaśnień pojęć i skrótów zawartych w dokumentacji; 

2. Rozdziału 2 dokumentacji „Tryb przeprowadzenia aukcji i warunki uczestnictwa 
w aukcji”; 

3. Rozdziału 3 dokumentacji „Wymagania dotyczące oferty wstępnej”; 

4. Rozdziału 4 dokumentacji „Procedura oceny ofert wstępnych i kryterium oceny ofert”; 

5. Załącznika 1A do dokumentacji „Przedmiot Rezerwacji A.”; 

6. Załącznika 1B do dokumentacji „Przedmiot rezerwacji B.”; 

7. Załącznika 2 do dokumentacji „Wzór oferty wstępnej w aukcji na cztery rezerwacje 
częstotliwości z pasma 3,6 GHz.”; 

8. Załącznika 3 do dokumentacji „Warunki wykorzystywania częstotliwości dla zakresu 
3480-3800 MHz.”. 

Odpowiedzi na pytania dotyczące rozdziału 5 („Aukcja próbna”) i 6 („Etap II aukcji”) 
dokumentacji lub z nimi związane zostaną przedstawione w drugiej części wyjaśnień. 

Treści wniosków o wyjaśnienia treści dokumentacji zostały opublikowane na stronie BIP UKE 
pod adresem https://bip.uke.gov.pl/przetargi-aukcje-i-konkursy/wnioski-o-wyjasnienie-
tresci-dokumentacji-aukcyjnej,4.html. 

  

Warszawa, 3 kwietnia 2020 r. 
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WYJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW.  

1. [Wniosek nr 2] 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? 

Pojęcie „dzień roboczy” zostało zdefiniowane na stronie 3 dokumentacji. Przez dzień roboczy 
należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, o ile nie są dniami ustawowo wolnymi od 
pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 90). Dnia roboczego nie stanowi sobota. 

Stan zagrożenia epidemicznego, epidemii, jak również wprowadzenie jednego ze stanów 
nadzwyczajnych określonych w Rozdziale XI Konstytucji RP nie zmienia definicji dnia 
roboczego. 

2. [Wniosek nr 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? 

Zapewnienie spełniającego minimalne wymagania połączenia internetowego oraz 
niezbędnego sprzętu, o których mowa w pkt 6.1.2. dokumentacji, leży po stronie uczestnika 
aukcji, niezależnie od przywołanych zdarzeń. 
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3. [Wniosek nr 2] 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? 

Pojęcie „infrastruktura telekomunikacyjna” nie obejmuje łączy satelitarnych, z których tylko 
jedna część linku fizycznie znajduje się na terytorium RP, a drugą stanowi obiekt satelitarny 
na jednej z orbit okołoziemskich. 

4. [Wniosek nr 2] Definicja Inwestycji  

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? 

Tak, dopuszczalne jest zliczanie wielkości „Inwestycji" w rozumieniu dokumentacji 
dokonanych przez uczestnika aukcji oraz podmiot z grupy kapitałowej, do której należy 
uczestnik aukcji. 

5. [Wniosek nr 2] 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? 

Powyższe pytanie nie stanowi zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji. 
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6. [Wniosek nr 2] 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? 

Zgodnie z definicją oferta wstępna to oferta składana przez uczestnika aukcji w miejscu, 
formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o aukcji i dokumentacji, podlegająca badaniu 
w etapie I aukcji. 

Przez ofertę (ofertę aukcyjną) należy natomiast rozumieć oświadczenie woli uczestnika aukcji 
o cenie, jaką uczestnik ten zobowiązuje się zapłacić za dany blok częstotliwości, składane 
podczas etapu II aukcji. 

Pojęcie „oferta wstępna” jest zatem pojęciem zakresowo innym niż pojęcie „oferta”, 
w związku z czym do oferty wstępnej należy stosować postanowienia dokumentacji mówiące 
o ofercie wstępnej, zaś do oferty - postanowienia dokumentacji mówiące o ofercie. 

7. [Wniosek nr 2] 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? 

Wymagania dokumentacji mówiące o ofercie wstępnej nie będą stosowane do elementów 
Pakietu Aukcyjnego, niemniej jednak takie elementy tego Pakietu, jak informacje 
umożliwiające zalogowanie się do ESA, podręcznik użytkownika ESA oraz informacje 
umożliwiające zalogowanie się do ESA w celu udziału w zdalnej aukcji próbnej będą 
sporządzone w języku polskim. 

ROZDZIAŁ 2. TRYB PRZEPROWADZENIA AUKCJI I WARUNKI UCZESTNICTWA 

W AUKCJI 

8. [Wniosek nr 2] 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 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? 

To, czy uczestnik aukcji nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne, będzie badane przez Komisję aukcyjną na podstawie wiedzy 
posiadanej przez Prezesa UKE z urzędu, na chwilę badania oferty wstępnej. 
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Złożenie przez uczestnika aukcji wraz z ofertą wstępną: 

 zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu uczestnika aukcji 
w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, oraz 

 zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu uczestnika aukcji 
w podatkach 

nie jest wymagane, jednak nie będzie uchybiać wymaganiom określonym w dokumentacji. 
Do ww. zaświadczeń nie będą miały zastosowania wymagania dotyczące oferty wstępnej. 
Uczestnik aukcji może załączyć ww. zaświadczenia do oferty wstępnej, np. po części 4. 

Warunek nie zalegania w opłacaniu opłat dotyczy opłat na składki ZUS. 

9. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 2.3.8 (str. 12) 

Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku złożenia ofert wstępnych przez więcej niż jeden 
podmiot z tej samej grupy kapitałowej, wszystkie oferty złożone przez te podmioty zostaną 
uznane za niezgodne z warunkami uczestnictwa w aukcji, a jeżeli nie wszystkie - która 
z ofert? Zgodnie z art. 118 ust. 4b pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, Prezes UKE, 
określając warunki uczestnictwa aukcji może wskazać, że tylko jeden podmiot z danej 
grupy kapitałowej może uczestniczyć w aukcji. 

W przypadku złożenia ofert wstępnych przez więcej niż jeden podmiot z tej samej grupy 
kapitałowej, wszystkie oferty wstępne złożone przez te podmioty zostaną uznane za 
niezgodne z warunkami uczestnictwa w aukcji. 

10. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 2.3.11 - pkt. 1 i 2 

Dokumentacja aukcyjna posługuje się innymi sformułowaniami na określenie podobnej 
sytuacji: (pkt 1) „w okresie 3 lat przed dniem ogłoszenia aukcji, cofnięto rezerwację 
częstotliwości", (pkt 2) „od dnia wydania decyzji o cofnięciu rezerwacji częstotliwości do 
dnia ogłoszenia aukcji upłynęło mniej niż 6 lat”. Czy w przypadku obu postanowień 
przewidziany w nich termin będzie liczony od daty wydania ostatecznej decyzji o cofnięciu 
rezerwacji częstotliwości, a jeżeli nie, to od jakiej daty? 

W przypadku obu postanowień przewidziany w nich termin będzie liczony od daty wydania 
ostatecznej decyzji o cofnięciu rezerwacji częstotliwości. 

11. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 2.3.11 pkt 5) (str. 12) 

W jaki sposób Komisja będzie weryfikować (zgodnie z pkt 4.1.2.4).i), str. 19) spełnienie 
wymogu, aby uczestnicy aukcji nie zalegali z podatkami czy składkami z tyt. ubezpieczeń 
społecznych lub zdrowotnych, skoro dokumentacja aukcyjna nie przewiduje złożenia przez 
uczestnika żadnych oświadczeń w tym zakresie (pkt. 1.2. i 1.3 wzoru oferty wstępnej) lub 
dowodów (zwłaszcza zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami)? 

Czy wymóg niezalegania z podatkami dotyczy podatków VAT lub CIT? 

Z pkt 3.2.1 (str. 17) dokumentacji aukcyjnej wynika, że dokumenty nie wymagane 
w dokumentacji nie będą brane pod uwagę. Nawet zatem złożenie przez uczestników 
zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami nie daje podstawy do skorzystania z nich przez 
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Komisję. Z kolei, zgodnie z pkt 4.1.1. (str. 19) Komisja ocenia załączniki do ofert oraz 
uwzględnia dane posiadane z urzędu przez Prezesa UKE, nie prowadzi zatem własnych 
ustaleń, w szczególności nie występuje o udzielenie jej informacji do organów, które mogą 
je posiadać. 

To, czy uczestnik aukcji nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne, będzie badane przez Komisję aukcyjną na podstawie wiedzy 
posiadanej przez Prezesa UKE z urzędu, na chwilę badania oferty wstępnej. 

Złożenie przez uczestnika aukcji wraz z ofertą wstępną: 

 zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu uczestnika aukcji 
w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, oraz 

 zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu uczestnika aukcji 
w podatkach 

nie jest wymagane, jednak nie będzie uchybiać wymaganiom określonym w dokumentacji. 
Do ww. zaświadczeń nie będą miały zastosowania wymagania dotyczące oferty wstępnej. 
Uczestnik aukcji może załączyć ww. zaświadczenia do oferty wstępnej, np. po części 4. 

Wymóg niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy podatków, do uiszczenia których 
obowiązany jest uczestnik aukcji. 

12. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 2.6.2 (str. 13) 

Czy oferta będzie uważana za złożoną z chwilą faktycznego jej złożenia, potwierdzonego 
wydaniem pokwitowania, czy z chwilą, kiedy uczestnik aukcji był gotowy do jej złożenia 
i stawił się w tym celu w Kancelarii UKE, ale złożenie oferty nie było możliwe z przyczyn od 
niego niezależnych (np. kolejka oczekujących). W drugim z tych przypadków, w jaki sposób 
może zostać udokumentowana gotowość do złożenia oferty? 

Oferta będzie uważana za złożoną z chwilą faktycznego jej złożenia, potwierdzonego 
wydaniem pokwitowania. 

Termin składania ofert wstępnych upływa w dniu 23 kwietnia 2020 r. o godz. 15, jednakże 
oferty wstępne można złożyć przed tym dniem. 

13. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 2.6.5 (str. 14) 

Proszę o potwierdzenie, że wycofana oferta wstępna zostanie wydana wycofującemu 
ofertę wraz z „pokwitowaniem wydania wycofanej oferty wstępnej" od razu po wycofaniu 
oferty wstępnej i złożeniu wniosku o jej wydanie, względnie wskazanie w jakim terminie 
po wycofaniu oferty wstępnej zostanie ona zwrócona. 

Wycofana oferta wstępna zostanie wydana osobie upoważnionej do wycofania oferty 
wstępnej wraz z „pokwitowaniem wydania wycofanej oferty wstępnej" od razu po złożeniu 
przez tę osobę oświadczenia o wycofaniu oferty wstępnej i wniosku o jej wydanie. 
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14. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 2.7 (str. 14) 

Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności związane ze stanem epidemii ogłoszonym przez 
administrację państwową, które mogą mieć wpływ na harmonogram aukcji, proszę 
o wyjaśnienie jakie działania zostaną wykonane przez UKE w odniesieniu do wadium 
wpłaconego przez uczestnika aukcji, w przypadku, jeśli, z przyczyn niezależnych od UKE, 
etap II zostanie odroczony o co najmniej kilka miesięcy? 

Zgodnie z postanowieniami dokumentacji wadium podlega: 

1) zaliczeniu na poczet dodatkowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości w myśl 
pkt 2.7.4. dokumentacji,  

2) zwrotowi w przypadkach określonych w pkt 2.7.5. dokumentacji, 

3) utracie w sytuacjach wskazanych w pkt 2.7.6. dokumentacji. 

Dokumentacja nie przewiduje innych działań związanych z wadium niż powyżej wymienione. 

15.  [Wniosek nr 4] 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? 

To, czy uczestnik aukcji nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne, będzie badane przez Komisję aukcyjną na podstawie wiedzy 
posiadanej przez Prezesa UKE z urzędu, na chwilę badania oferty wstępnej. 

Złożenie przez uczestnika aukcji wraz z ofertą wstępną: 

 zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu uczestnika aukcji 
w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, oraz 

 zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu uczestnika aukcji 
w podatkach 

nie jest wymagane, jednak nie będzie uchybiać wymaganiom określonym w dokumentacji. 
Do ww. zaświadczeń nie będą miały zastosowania wymagania dotyczące oferty wstępnej. 
Uczestnik aukcji może załączyć ww. zaświadczenia do oferty wstępnej, np. po części 4. 
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ROZDZIAŁ 3.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OFERTY WSTĘPNEJ  

16. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 3.1.3 oraz 3.1.6 (str. 16) oraz części 2 wzoru oferty wstępnej 
(str. 3-4) 

Czy złożona przez uczestnika oferta wstępna musi zawierać wyjaśnienia, które znajdują się 
bezpośrednio pod tytułami pkt. 2.1 - 2.6 części 2 dokumentacji aukcyjnej, czy można 
poprzestać na przytoczeniu samych tytułów pkt. 2.1 - 2.6 ? 

Oferta wstępna nie musi zawierać wyjaśnień, które znajdują się bezpośrednio pod tytułami 
pkt. 2.1 - 2.6 części 2 Wzoru oferty wstępnej. W ofercie wstępnej można poprzestać na 
przytoczeniu samych tytułów pkt. 2.1 - 2.6. Oferta wstępna nie musi zawierać w lewym 
górnym rogu na pierwszej (tytułowej) stronie wskazania „Załącznik 2 do dokumentacji 
aukcyjnej”. 

17. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 3.1.8 (str. 16) 

Dokumentacja aukcyjna w pkt 3.1.7 nie przewiduje, aby obok oferty wstępnej 
(podpisywanej na stronie tytułowej oraz na str. 2) uczestnik składał inne oświadczenia niż 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.6 części 2 wzoru oferty, tj. oświadczenie 
o wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Czy zatem, skoro w pkt 3.1.8 jest 
mowa o „oświadczeniach" (liczba mnoga), a nie „oświadczeniu”, to czy należy przez nie 
rozumieć również np. strukturę kapitałową uczestnika aukcji (pkt 2.4 wzoru oferty), czy też 
schemat graficzny grupy kapitałowej (pkt 2.5 wzoru oferty), które również powinny zostać 
podpisane? 

Dokumentacja nie przewiduje wymogu złożenia podpisu pod informacjami przedstawionymi 
w pkt. 2.4., czy 2.5. oferty wstępnej. Informacje te nie muszą być odrębnie podpisane. 

W pkt 3.1.8 dokumentacji jest mowa o „oświadczeniach” w liczbie mnogiej, z uwagi na to, że 
w ofercie wstępnej znajduje się wiele oświadczeń, np. w części 1 oferty wstępnej zawarto 
kilka oświadczeń. 

18. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 3.1.12 (str. 17) 

Proszę o potwierdzenie, że niezłożenie wraz z ofertą wstępną nośnika optycznego (DVD lub 
CD), lub złożenie jej w nieprawidłowym formacie, nie powoduje dla uczestnika aukcji 
żadnych negatywnych konsekwencji. 

Pkt. 3.1.12. dokumentacji jest jedynie zaleceniem. Niezłożenie wraz z ofertą wstępną nośnika 
optycznego (DVD lub CD), lub złożenie go w nieprawidłowym formacie, nie spowoduje dla 
uczestnika aukcji żadnych negatywnych konsekwencji. 

19. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 3.2.8 (str. 17) 

Proszę o wyjaśnienie, czy obowiązek ciągłego ponumerowania dokumentów włączonych 
do oferty wstępnej obejmuje, podobnie jak w przypadku wzoru oferty wstępnej, wyłącznie 
strony zapisane? 

Proszę o potwierdzenie, że ponumerowanie przez uczestnika aukcji dokumentów 
składanych w oryginale nie zostanie uznane za niedozwoloną ingerencję w treść 
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dokumentu, skutkującą dla tego uczestnika jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami 
w ramach aukcji. 

Wszystkie zapisane strony oferty wstępnej muszą być ponumerowane cyframi arabskimi 
w sposób ciągły począwszy od pierwszej strony oferty wstępnej (strony tytułowej), która 
powinna nosić numer 1, do ostatniej strony oferty wstępnej. Stronom dokumentów 
włączanych do oferty wstępnej przez uczestnika aukcji powinny zostać nadane kolejne 
numery odpowiadające numerowi odpowiedniej strony oferty wstępnej nawet w sytuacji, 
jeśli posiadają już swoją własną odrębną numerację. 

Ponumerowanie przez uczestnika aukcji dokumentów składanych w oryginale nie zostanie 
uznane za niedozwoloną ingerencję w treść dokumentu, skutkującą dla tego uczestnika 
jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami w ramach aukcji. 

20. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 3.2.10 (str. 18), pkt 2.1, 2) a), części 2 wzoru oferty wstępnej 
(str. 2) 

Czy dopuszczalne jest złożenie dla spółki handlowej informacji odpowiadającej odpisowi 
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, czy też konieczne jest przedstawienie dokumentu 
wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego? Zgodnie z art. 4 ust. 
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1500 z późn. zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych 
informacji o podmiotach wpisanych do KRS mają moc zrównaną z mocą dokumentów 
wydawanych przez Centralną Informację. 

Określony w pkt 2) lit a) wyjaśnień znajdujących się w części 2, pkt. 2.1. wzoru oferty 
wstępnej wymóg przedstawienia odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym zostanie spełniony poprzez przedstawienie pobranego samodzielnie 
wydruku komputerowego z wyszukiwarki KRS dostępnej na stronie prowadzonej przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości. 

21. [Wniosek nr 4] Czy stronę, która jest niezapisana należy oznaczać jako „stronę 
intencjonalnie zostawioną niezapisaną"? Czy w takim razie należy taką stronę 
numerować? 

Stron niezapisanych nie trzeba oznaczać jako „stron intencjonalnie zostawionych 
niezapisanymi" i nie trzeba ich numerować. Wymóg ponumerowania dotyczy wszystkich 
zapisanych stron oferty wstępnej. 
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ROZDZIAŁ 4. PROCEDURA OCENY OFERT WSTĘPNYCH I KRYTERIUM OCENY 

OFERT 

22.  [Wniosek nr 3] Dot. pkt 4.1.3 (str. 19) oraz 6.4.5 (str. 25) 

Proszę o potwierdzenie, że „przykładowe pliki”, o których mowa w pkt 4.1.3 dokumentacji 
aukcyjnej oznaczają pliki z przykładowymi danymi eksportowanymi z ESA, które 
zapisywane są w formacie CSV lub PDF. Pkt 6.4.5 dokumentacji nie zawiera pojęcia „plik”. 

„Przykładowe pliki”, o których mowa w pkt. 4.1.3 dokumentacji oznaczają pliki 
z przykładowymi danymi eksportowanymi z ESA, które zapisywane są w formacie CSV lub 
PDF. 

ZAŁĄCZNIK 1A. PRZEDMIOT REZERWACJI A. 

23. [Wniosek nr 2] 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? 

Powyższe pytanie nie stanowi zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej. 
Stosownie do art. 114 ust. 2b pkt. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne zmiana rezerwacji 
częstotliwości nie może polegać na zwiększeniu zasobów częstotliwości pozostających 
w dyspozycji podmiotu, wyrażonych w MHz. 

ZAŁĄCZNIK 1B. PRZEDMIOT REZERWACJI B. 

24. [Wniosek nr 2] 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? 

Powyższe pytanie nie stanowi zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej. 
Stosownie do art. 114 ust. 2b pkt. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne zmiana rezerwacji 
częstotliwości nie może polegać na zwiększeniu zasobów częstotliwości pozostających 
w dyspozycji podmiotu, wyrażonych w MHz. 
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ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR OFERTY WSTĘPNEJ W AUKCJI NA CZTERY REZERWACJE 

CZĘSTOTLIWOŚCI Z PASMA 3,6 GHZ. 

25. [Wniosek nr 1] WZÓR OFERTY WSTĘPNEJ pkt 2.1. 

Zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajowym Rejestrze Sądowym 
(t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1500, z późn. zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe 
aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą 
dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3. 

Czy wymóg przedstawienia odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (pkt 2.1.2) lit. a) wzoru oferty wstępnej) zostanie spełniony poprzez 
przedstawienie pobranego samodzielnie wydruku komputerowego, zgodnie z art. 4 ust. 
4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, czy konieczne jest przedstawienie odpisu 
wydanego przez Centralną Informację zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym? 

Określony w pkt. 2) lit. a) wyjaśnień znajdujących się w części 2, pkt. 2.1. wzoru oferty 
wstępnej wymóg przedstawienia odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym zostanie spełniony poprzez przedstawienie pobranego samodzielnie 
wydruku komputerowego z wyszukiwarki KRS dostępnej na stronie prowadzonej przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości. 

26. [Wniosek nr 1] WZÓR OFERTY WSTĘPNEJ pkt 2.6. 

Czy w treści „oświadczenia o poniesieniu, w latach 2016-2018, przez uczestnika aukcji lub 
podmioty z grupy kapitałowej, do której należy uczestnik aukcji, nakładów na inwestycje 
w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 1 000 000 000 (słownie: jednego miliarda) 
złotych netto, poświadczone przez biegłego rewidenta" winna zostać wskazana łączna 
wysokość poniesionych nakładów na inwestycje (tj. konkretna kwota nakładów), czy 
informacja, że łączna wysokość poniesionych nakładów na inwestycje przekroczyła kwotę 
jednego miliarda złotych netto? 

W treści oświadczenia o poniesieniu, w latach 2016-2018, przez uczestnika aukcji lub 
podmioty z grupy kapitałowej, do której należy uczestnik aukcji, nakładów na inwestycje 
w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 1 000 000 000 (słownie: jednego miliarda) złotych 
netto, poświadczonego przez biegłego rewidenta, uczestnik aukcji może wskazać, że:  

 łączna wysokość poniesionych w latach 2016-2018, przez uczestnika aukcji lub podmioty 
z grupy kapitałowej, do której należy uczestnik aukcji, nakładów na inwestycje 
w rozumieniu dokumentacji, wyniosła wskazaną kwotę złotych netto,  

lub  

 łączna wysokość poniesionych w latach 2016-2018, przez uczestnika aukcji lub podmioty 
z grupy kapitałowej, do której należy uczestnik aukcji, nakładów na inwestycje 
w rozumieniu dokumentacji, przekroczyła kwotę 1 000 000 000 (słownie: jednego 
miliarda) złotych netto. 
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27. [Wniosek nr 1] WZÓR OFERTY WSTĘPNEJ pkt 2.6. 

Czy oświadczenie o poniesieniu nakładów na inwestycje jest składane przez uczestnika 
aukcji (tj. podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania uczestnika zgodnie 
z art. 38 Kodeksu cywilnego), czy przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do 
podpisania oferty wstępnej? 

Oświadczenie o poniesieniu nakładów na inwestycje powinno zostać podpisane przez 
uczestnika aukcji (tj. przez osobę/osoby umocowaną/umocowane do reprezentowania 
uczestnika zgodnie z art. 38 Kodeksu cywilnego). 

28. [Wniosek nr 1] WZÓR OFERTY WSTĘPNEJ pkt 3.5. 

W jakich przypadkach mogą być wykorzystywane numery telefonów kontaktowych 1 lub 2 
(pkt. 3.5.1. i 3.5.2.)? 

Numery telefonów kontaktowych 1 lub 2 będą wykorzystywane do komunikacji podczas 
aukcji próbnej. 

29. [Wniosek nr 2] 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? 

Ad. 1) W treści pisemnego oświadczenia o poniesieniu, w latach 2016-2018, przez uczestnika 
aukcji lub podmioty z grupy kapitałowej, do której należy uczestnik aukcji, nakładów na 
inwestycje w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 1 000 000 000 (słownie: jednego 
miliarda) złotych netto, poświadczonego przez biegłego rewidenta, uczestnik aukcji może 
wskazać, że: 

 łączna wysokość poniesionych w latach 2016-2018, przez uczestnika aukcji lub podmioty 
z grupy kapitałowej, do której należy uczestnik aukcji, nakładów na inwestycje w 
rozumieniu dokumentacji, wyniosła wskazaną kwotę złotych netto,  

lub  

 łączna wysokość poniesionych w latach 2016-2018, przez uczestnika aukcji lub podmioty 
z grupy kapitałowej, do której należy uczestnik aukcji, nakładów na inwestycje w 
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rozumieniu dokumentacji, przekroczyła kwotę 1 000 000 000 (słownie: jednego miliarda) 
złotych netto. 

Ad. 2) Poświadczenie biegłego rewidenta 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. W takim przypadku, w raporcie z usługi atestacji powinna znaleźć się 
treść oświadczenia o poniesieniu nakładów na inwestycje, które powinno zostać 
potwierdzone przez biegłego rewidenta. 

Ad. 3) Poświadczenie biegłego rewidenta może być dokonane na dokumencie zawierającym 
oświadczenie uczestnika aukcji o poniesieniu nakładów na inwestycje albo stanowić odrębny 
dokument (w takim przypadku w poświadczeniu powinna znaleźć się treść potwierdzanego 
oświadczenia). 

Ad. 4) Odpowiedź na pyt. 2 jest pozytywna. 

30.  [Wniosek nr 3] Dot. pkt 2.1, części 2 wzoru oferty wstępnej (str. 3) 

Proszę o potwierdzenie, że tekst jednolity umowy spółki (może być objęty „odpisem" aktu 
notarialnego), o ile nie uległ zmianie, nie musi być sporządzony na 45 dni przed datą 
złożenia oferty wstępnej. 

Tekst jednolity umowy spółki w formie odpisu aktu notarialnego, o ile nie uległ zmianie, nie 
musi być sporządzony na 45 dni przed datą złożenia oferty wstępnej. 

31. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 2.6, części 2 wzoru oferty wstępnej (str. 4) 

Proszę o potwierdzenie, że wystarczające jest, aby oświadczenie o wysokości nakładów 
inwestycyjnych zawierało stwierdzenie, że przekraczają one kwotę 1 mld zł netto. 

Wystarczające jest, aby oświadczenie o wysokości nakładów inwestycyjnych zawierało 
stwierdzenie, że przekraczają one kwotę 1 mld zł netto. W takim przypadku uczestnik aukcji 
powinien wskazać, że łączna wysokość poniesionych w latach 2016-2018, przez uczestnika 
aukcji lub podmioty z grupy kapitałowej, do której należy uczestnik aukcji, nakładów na 
inwestycje w rozumieniu dokumentacji, przekroczyła kwotę 1 000 000 000 (słownie: jednego 
miliarda) złotych netto. 

ZAŁĄCZNIK 3. WARUNKI  WYKORZYSTYWANIA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA ZAKRESU 

3480-3800 MHZ. 

30. [Wniosek nr 2] 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? 
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W punkcie 4.2 zawarto informacje dotyczące dopuszczalnych parametrów emisyjnych 
(poziomów mocy) stacji bazowej obowiązujących dla Ustalonej struktury ramki, zarówno 
w zakresie emisji wewnątrz bloku częstotliwościowego przydzielonego danemu operatorowi 
(dalej „blok operatora”), jak i w jego sąsiedztwie. W pytaniu przytoczona jest wartość 
20 dBm, która określa wartość graniczną mocy w części obszaru przejściowego, obejmującej 
widmo radiowe o szerokości 5 MHz poniżej i 5 MHz powyżej bloku operatora. Wartość ta 
odpowiada charakterystyce tłumienia filtra od wartości granicznej mocy wewnątrz bloku 
operatora do wartości granicznej mocy na poziomie podstawowym. 

Punkt 7.4 dotyczy natomiast poziomu natężenia pola emitowanego przez stację bazową (w 
tym przypadku 70,5 dBμV/m/5 MHz) na obszarach sąsiednich gmin, na których 
wykorzystywane są zasoby sąsiedniokanałowe. 

Reasumując, nie ma sprzeczności między punktami 7.4 i 4.2, ponieważ nie ma 
bezpośredniego związku między nimi. 

30. [Wniosek nr 2] 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? 

Powyższe pytanie nie stanowi zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej. 

z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

Dyrektor Generalny 

 

Mariusz Czyżak 
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