Warszawa, 9 kwietnia 2020 r.

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
drugą część wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje
częstotliwości z pasma 3,6 GHz (dalej „dokumentacja”).
Poniżej przedstawiono wyjaśnienia do wniosków dotyczących:
1.

Wyjaśnień pojęć i skrótów zawartych w dokumentacji;

2.

Rozdziału 5 dokumentacji „Aukcja próbna”;

3.

Rozdziału 6 dokumentacji „Etap II aukcji”.

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-wyjasnienietresci-dokumentacji-aukcyjnej,4.html.
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Pierwsza część wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji została opublikowane na stronie
BIP UKE pod adresem https://bip.uke.gov.pl/przetargi-aukcje-i-konkursy/wyjasnienie-trescidokumentacji-aukcyjnej-na-cztery-rezerwacje-czestotliwosci-z-pasma-3-6-ghz,5.html.
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WYJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW.
1. [Wniosek nr 2] Definicja Pakietu Aukcyjnego
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?
W definicji pakietu aukcyjnego został wprawdzie użyty wyraz „przekazać” oznaczający „dać,
powierzyć, doręczyć”, jednakże doprecyzowanie sposobu przekazania pakietu aukcyjnego
zostało zawarte w pkt 5.3.1. dokumentacji. Zgodnie z tym postanowieniem pakiet aukcyjny
zostanie wręczony tj. przekazany (dany) do ręki 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. W przypadku udziału w szkoleniu więcej niż jednej Osoby reprezentującej
danego uczestnika aukcji, pakiet aukcyjny zostanie wręczony pierwszej z Osób
reprezentujących wskazanej w Części 3 oferty wstępnej uczestnika aukcji, która będzie
obecna na szkoleniu.
Wyjaśnić również należy, że wręczenie pakietu aukcyjnego nastąpi w trakcie szkolenia
z obsługi ESA, stanowiącego jeden z etapów aukcji próbnej. Aukcja próbna zostanie bowiem
przeprowadzona, w myśl pkt 5.3. dokumentacji, w dwóch etapach:
1) etap obejmujący szkolenie z obsługi ESA;
2) etap obejmujący przeprowadzenie zdalnej aukcji próbnej oddzielnie dla każdego
uczestnika aukcji.
Etap aukcji próbnej obejmujący szkolenie odbędzie się w dacie i miejscu, o których
uczestnicy aukcji dowiedzą się w sposób wskazany w pkt 5.2. dokumentacji.
ROZDZIAŁ 5. AUKCJA PRÓBNA
2. [Wniosek nr 4] 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?
Podczas zdalnej aukcji próbnej jej uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać funkcjonalności
ESA wskazane w dokumentacji, realizując wybrane przez siebie scenariusze zdalnej aukcji
próbnej. Oznacza to, że podczas zdalnej aukcji próbnej jej uczestnicy będą mieli możliwość
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przetestowania oraz symulacji realnych mechanizmów i scenariuszy aukcyjnych, które mogą
mieć miejsce w etapie II aukcji.
Odnosząc się do wskazanych we wniosku scenariuszy wskazać należy, że z uwagi na ich
specyfikę, realizacja tych scenariuszy może zająć do kilku godzin. W związku z powyższym
podejmując decyzję, czy testować ww. scenariusze, należy wziąć pod uwagę ograniczony
czas trwania zdalnej aukcji próbnej.
3.
[Wniosek nr 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?
W dokumentacji określono jedynie minimalny czas, w jakim informacja o przeprowadzeniu
kolejnej zdalnej aukcji próbnej zostanie przesłana uczestnikom aukcji. Czas ten może być
dłuższy niż jeden dzień roboczy. Jednakże na dzień udzielania niniejszego wyjaśnienia nie
można wskazać, czy informacja o przeprowadzeniu kolejnej aukcji próbnej (o ile zajdzie
potrzeba jej przeprowadzenia) zostanie wysłana na więcej niż 1 dzień roboczy przed jej
rozpoczęciem.
4. [Wniosek nr 4] 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”:
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"?
Zapis pkt. 5.3.1. dokumentacji zakłada przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego z udziałem
osób wyznaczonych przez uczestników aukcji. Przeprowadzenie szkolenia w formie
stacjonarnej wynika z konieczności zapewnienia jego skuteczności, jak również gwarancji
bezpiecznego odbioru pakietu aukcyjnego przez jedną z Osób reprezentujących uczestnika
aukcji oraz odebrania przez komisję list stałych adresów IP od uczestników aukcji. Zapis pkt.
5.3.1. dokumentacji wyklucza zatem możliwość przeprowadzenia szkolenia z obsługi ESA
w trybie „zdalnym” i wyklucza możliwość wręczenia pakietu aukcyjnego uczestnikowi aukcji
próbnej w trybie „zdalnym".
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ROZDZIAŁ 6. ETAP II AUKCJI
5. [Wniosek nr 1] DOKUMENTACJA AUKCYJNA pkt 6.11.
Jak należy rozumieć postanowienie, zgodnie z którym wszystkie oferty złożone przez
uczestnika aukcji podczas etapu II aukcji pozostają ważne do czasu wystąpienia jednej
z okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) - czy uczestnik aukcji ma możliwość złożenia
więcej niż jednej ważnej oferty? W jakiej sytuacji?
Uczestnik aukcji nie ma możliwości złożenia więcej niż jednej ważnej oferty. Każdy uczestnik
aukcji będzie dysponował maksymalnie 1 PL w danej rundzie, co oznacza, że uczestnik aukcji
nie może złożyć więcej niż jednej oferty w danej rundzie.
6. [Wniosek nr 1] DOKUMENTACJA AUKCYJNA punkty 6.16.2. i 6.17.3
„6.16.2. O zawieszeniu i terminie wznowienia etapu II aukcji uczestnik aukcji zostanie
poinformowany za pośrednictwem ESA."
„6.17.3. W ogłoszeniu o konieczności wniesienia depozytu Komisja wskaże: (...)
c)

planowany termin wznowienia etapu II aukcji;

d)
planowaną godzinę rozpoczęcia pierwszej rundy w dniu wznowienia etapu II
aukcji;"
Jak należy rozumieć pojęcia „planowany", „planowana" - czy Komisja wskaże termin
wznowienia etapu II aukcji oraz godzinę rozpoczęcia pierwszej rundy w dniu wznowienia
etapu II aukcji (analogicznie do informacji ogłaszanych zgodnie z pkt 6.5.5.), czy planowany
termin wznowienia etapu II aukcji lub planowana godzina rozpoczęcia pierwszej mogą ulec
zmianie po ich wskazaniu w ogłoszeniu o konieczności wniesienia depozytu?
Jeśli powyższe informacje mogą ulec zmianie - w jakim terminie (z jakim wyprzedzeniem)
uczestnik aukcji będzie informowany o dacie wznowienia etapu II aukcji i godzinie
rozpoczęcia pierwszej rundy?
Jeśli powyższe informacje nie ulegną zmianie pomimo takiej możliwości - czy uczestnik
aukcji będzie informowany o tym, że pozostają one aktualne? Z jakim wyprzedzeniem?
Pojęcie planowany termin wznowienia etapu II aukcji i planowana godzina rozpoczęcia
pierwszej rundy w dniu wznowienia etapu II aukcji oznacza termin wznowienia etapu II aukcji
i godzinę rozpoczęcia pierwszej rundy w dniu wznowienia etapu II aukcji, które mogą ulec
zmianie.
W przypadku konieczności zmiany terminu wznowienia etapu II aukcji lub godziny
rozpoczęcia pierwszej rundy w dniu wznowienia etapu II aukcji, informacja o nowym
terminie wznowienia etapu II aukcji i nowej godzinie rozpoczęcia pierwszej rundy zostanie
przekazana w dniu, w którym planowane było wznowienie etapu II aukcji. Informacja ta
będzie wysyłana przed nastaniem planowanej godziny rozpoczęcia pierwszej rundy w dniu
wznowienia etapu II aukcji.
Przykładowo, gdy zgodnie z pkt. 6.17.3. dokumentacji komisja wskazała, że planowany
termin wznowienia aukcji wypadnie na dzień 15 czerwca na godzinę 12:00 i zajdzie
konieczność zmiany planowanego terminu wznowienia aukcji, to informacja o nowym
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planowanym terminie wznowienia aukcji zostanie przekazana w dniu 15 czerwca, przed
godziną 12:00.
W przypadku, gdy nie zajdzie konieczność zmiany terminu wznowienia etapu II aukcji lub
godziny rozpoczęcia pierwszej rundy w dniu wznowienia etapu II aukcji, informacja o tym, że
planowane terminy pozostają aktualne, nie będzie przekazywana uczestnikom aukcji.
7. [Wniosek nr 1] DOKUMENTACJA AUKCYJNA punkty 6.20.3, 6.20.4. i 6.20.5.
„6.20.3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 6.20.2. lit. a), gdy nową
ofertą jest oferta złożona w sposób wskazany w pkt. 6.9.1. lit. b), poprzednio ustalony
ranking ofert (w zakresie dotychczas złożonych ważnych ofert) pozostaje bez zmian,
jednakże do rankingu ofert dodana zostanie nowo złożona przeniesiona oferta, której
kolejność w rankingu ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.20.1.
6.20.4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 6.20.2. lit. a), gdy nową
ofertą jest oferta złożona w sposób wskazany w pkt. 6.9.1. lit. a), poprzednio ustalony
ranking ofert (w zakresie dotychczas złożonych ważnych ofert) pozostaje bez zmian,
jednakże:
•
z rankingu ofert usunięta zostanie oferta, która została anulowana w wyniku
podbicia oferty przez uczestnika aukcji;
•
do rankingu ofert dodana zostanie nowa podbita oferta złożona przez uczestnika
aukcji, której kolejność w rankingu ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi
w pkt. 6.20.1.
6.20.5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 6.20.2. lit. b) poprzednio
ustalony ranking ofert (w zakresie dotychczas złożonych ważnych ofert) pozostaje bez
zmian, jednakże z rankingu usunięta zostanie oferta, która została anulowana z uwagi na
przeniesienie oferty na inny blok częstotliwości."
Czy przez „poprzednio ustalony ranking ofert" należy rozumieć poprzednio ustalony
ranking ofert dla danego bloku częstotliwości?
Tak. Zgodnie z zapisami dokumentacji ranking jest ustalany i aktualizowany dla każdego
bloku częstotliwości odrębnie.
8. [Wniosek nr 1] DOKUMENTACJA AUKCYJNA punkty 6.20.1, 6.20.6. i 6.20.7.
„6.20.1. Komisja, za pośrednictwem ESA ustala, dla każdego bloku częstotliwości odrębnie,
ranking ofert, w którym oferty zostaną uszeregowane w kolejności - od oferty o najwyższej
liczbie punktów, do oferty o najniższej liczbie punktów, z uwzględnieniem zapisów pkt.
6.20.6. (...)"
„6.20.6. W przypadku wystąpienia kilku ofert z tą samą ceną na ten sam blok
częstotliwości, miejsce tych ofert w rankingu zostanie ustalone przez ESA w drodze
losowania przeprowadzonego przez ESA, w sposób w pełni automatyczny, przy użyciu,
opartego na języku programowania Java, kryptograficznego generatora liczb losowych
(klasa java.security.SecureRandom). Kolejność tych ofert zostanie uszeregowana
automatycznie przez ESA."
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„6.20.7. Kolejność ofert w rankingu ustalona w sposób, o którym mowa w pkt. 6.20.1.
i w pkt. 6.20.2., stanowi ocenę ofert za kryterium wysokości kwoty zadeklarowanej,
o której mowa w art. 118a ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego."
Czy postanowienie pkt 6.20.1. należy interpretować w ten sposób, że Komisja ustala dla
każdego bloku częstotliwości ranking ofert w sposób określony w pkt 6.20.1.
z zastrzeżeniem pkt 6.20.6., a nie z uwzględnieniem? W niektórych przypadkach nie będzie
możliwe ustalenie rankingu ofert w sposób zgodny zarówno z pkt 6.20.1., jak i z pkt 6.20.6.
- w sytuacji wystąpienia kilku ofert z tą samą ceną na ten sam blok częstotliwości oraz
braku innych ofert na ten blok częstotliwości nie będzie możliwe uszeregowanie takich
ofert - wszystkich o tej samej liczbie punktów - od oferty o najwyższej liczbie punktów do
oferty o najniższej liczbie punktów.
W przypadku ustalania rankingu ofert na danym bloku częstotliwości uwzględniane są
wszystkie zapisy pkt. 6.20. Pkt. 6.20.6. dokumentacji stanowi wyjątek (zastrzeżenie) od
zasady ustalania rankingu wskazanej w pkt. 6.20.1. (uszeregowanie ofert w kolejności – od
oferty o najwyższej liczbie punktów, do oferty o najniższej liczbie punków). Wyjątek ten jest
zawsze uwzględniany w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy na dany blok złożone zostaną co
najmniej dwie oferty z taką samą ceną. Wyjątek ten będzie miał w szczególności
zastosowanie w przypadku, gdy wszystkie oferty złożone na dany blok będą ofertami z tą
samą ceną. W takiej sytuacji kolejność tych ofert zostanie uszeregowana automatycznie
przez ESA.
9. [Wniosek nr 2] 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.?
Wiadomość o zamiarze przystąpienia do kontynuowania aukcji po jej uprzednim przerwaniu
zostanie przekazana uczestnikom aukcji za pośrednictwem ESA oraz poczty elektronicznej.
Wiadomość ta zostanie przesłana na co najmniej jedną godzinę przed wyznaczonym
terminem wznowienia aukcji.
10. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 6.5.12 (str. 26)
Proszę o potwierdzenie, że runda kończy się nie wówczas kiedy wszyscy jej uczestnicy
dokonają jednej i tej samej czynności wymienionej w lit a) do d), lecz wówczas kiedy każdy
z uczestników podejmie jedną z czynności wskazanych w lit. a) do d). Aktualne brzmienie
pkt 6.5.12 mogłoby sugerować, że runda kończy się w pierwszej z opisanych sytuacji.
Runda kończy się wcześniej w przypadku, kiedy każdy z uczestników podejmie jedną
z czynności wskazanych w pkt. 6.5.12. lit. a) do d).
11. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 6.6.8 (str. 26)
Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób ma postępować uczestnik aukcji, jeżeli nie może złożyć
oferty z przyczyn nie leżących po stronie jego ani po stronie ESA? Czy powinien zawiadomić
o tym Komisję i czy może to być podstawa do przerwania aukcji? Czy uczestnik aukcji
może/powinien komunikować Komisji inne problemy związane z uczestnictwem w aukcji,
które jednak nie dotyczą funkcjonowania ESA? W szczególności, w jaki sposób ma
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postępować uczestnik aukcji, jeżeli nie może złożyć oferty z przyczyn nie leżących po
stronie jego ani UKE.
W przypadku, gdy uczestnik aukcji nie może uzyskać dostępu do ESA powinien zgłosić ten
fakt Komisji, która sprawdzi, czy nie doszło do awarii technicznej ESA. W przypadku awarii
technicznej ESA aukcja zostanie przerwana. W przypadku, gdy problemy z uzyskaniem
dostępu do ESA nie wynikają z awarii technicznej ESA, uznane zostanie, że problemy
z uzyskaniem dostępu do ESA leżą po stronie uczestnika aukcji.
Jeżeli Uczestnik aukcji nie będzie mógł złożyć oferty, ESA automatycznie wprowadzi PWS
(PWS pasywny), zgodnie z pkt. 6.12.3. dokumentacji, pod warunkiem, że uczestnik aukcji nie
wykorzystał już wszystkich przysługujących mu PWS wskazanych w pkt. 6.12.1.
dokumentacji. Niezłożenie oferty w pierwszej rundzie skutkuje utratą PL, PWS oraz utratą
wadium.
12. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 6.6.9 (str. 27)
Proszę o wyjaśnienie, jakie źródło pomiaru czasu jest istotne dla pomiaru czasu w aukcji,
w tym ustalenia chwili złożenia oferty.
Pomiar czasu w aukcji, w tym czas złożenia oferty, będzie rejestrowany przez serwer ESA.
Serwer ESA będzie zsynchronizowany z internetowymi serwerami czasu wykorzystującymi
protokół NTP.
13. [Wniosek nr 3] W Załączniku 1B. Przedmiot Rezerwacji B.
Proszę o wyjaśnienie, na czym będzie polegać ograniczenie dostępu do ESA dla uczestnika
nie posiadającego PL? Z jakich funkcjonalności ESA będzie mógł korzystać taki uczestnik?
Uczestnik z ograniczonym dostępem do ESA będzie miał dostęp do informacji o przebiegu
poszczególnych rund aukcji i ich wynikach oraz możliwość otrzymywania i wysyłania
wiadomości za pośrednictwem ESA.
14. [Wniosek nr 3] Dot. 6.9.1 lit. b) (str. 29)
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku przeniesienia oferty na inny blok częstotliwości,
uczestnik aukcji może zaoferować cenę niższą, w szczególności jeżeli dla takiego innego
bloku częstotliwości dostępne są ceny niższe.
Uczestnik przenoszący ofertę na inny blok częstotliwości może zaoferować każdą z cen
dostępnych dla danego bloku częstotliwości. Może zdarzyć się, iż będzie to cena niższa niż
oferowana przed przeniesieniem oferty.
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15. [Wniosek nr 3] . Dot. 6.9.2 (str. 29)
Proszę o wyjaśnienie, czy „anulowanie" poprzednio złożonej oferty oznacza utratę przez
nią ważności?
Zgodnie z zawartą w dokumentacji definicją anulowanie oferty to utrata ważności
dotychczasowej oferty uczestnika aukcji w wyniku złożenia przez uczestnika aukcji nowej
oferty na ten sam blok częstotliwości (podbicie oferty) lub na inny blok częstotliwości
(przeniesienie oferty).
16. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 6.11.1 lit. a) (str. 29)
Proszę o wyjaśnienie dlaczego w postanowieniu jest mowa o ważności „wszystkich ofert"
uczestnika, skoro każda z czynności (podbicie oferty nie będącej NZK przez uczestnika
aukcji albo przeniesienie oferty nie będącej NZK) unieważnia wcześniejsze oferty, co
oznacza, że ważna może być wyłącznie jedna, a nie „wszystkie" oferty uczestnika aukcji?
Zgodnie z zapisami dokumentacji uczestnik aukcji nie ma możliwości złożenia więcej niż
jednej ważnej oferty. Wobec powyższego sytuacja opisana w pkt. 6.11.1. lit. a) odnosi się do
ważnej oferty danego uczestnika aukcji. W przypadkach wskazanych w pkt. 6.11.1. lit. b) i c)
ważność tracą wszystkie ważne oferty złożone przez wszystkich uczestników aukcji.
17. [Wniosek nr 3] Dot. 6.13.3 (str. 31) oraz definicja „kwoty pierwszego postąpienia"
(str. 4)
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego definicja „kwoty pierwszego postąpienia" obejmuje całą
cenę za blok częstotliwości („cenę"), podczas gdy w pkt 6.13.3 „wysokość kwota
postąpienia w pierwszej rundzie" (czyli pojęcie, jak się wydaje, tożsame z poprzednim)
oznacza nie całą cenę, lecz to, o ile więcej ponad cenę wywoławczą oferuje uczestnik
aukcji? Jakie rozumienie kwoty postąpienia w pierwszej rundzie / pierwszego postąpienia
jest właściwe?
Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób w I rundzie zostanie określona kwota postąpienia,
jeżeli uczestnik zadeklaruje cenę wywoławczą, co dopuszcza 6.13.1? Współczynnik „X" nie
przewiduje takiej sytuacji? Ponadto, w związku z pytaniem poprzedzającym, czy kwota
postąpienia w takim przypadku wynosi „0", czy jest równa cenie wywoławczej?
Pojęcia „kwota pierwszego postąpienia” i „wysokość kwoty postąpienia w pierwszej rundzie”
to dwa odrębne pojęcia.
Pojęcie „kwota pierwszego postąpienia” zostało zdefiniowane w dokumentacji i oznacza
cenę, jaką uczestnik aukcji może zadeklarować za dany blok częstotliwości w pierwszej
rundzie aukcji, ustalaną zgodnie z pkt. 6.13.1. dokumentacji.
Pojęcie „wysokość kwoty postąpienia w pierwszej rundzie” służy do ustalenia cen
dostępnych w pierwszej rundzie dla każdego bloku częstotliwości, wskazanych w pkt.
6.13.1. lit. b)-d) dokumentacji, przy czym kwota postąpienia jest składową ceny za dany blok
częstotliwości.
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Sposób ustalenia wysokości cen dostępnych w pierwszej rundzie został określony w pkt.
6.13.1. dokumentacji. Ceny te będą wynosiły odpowiednio:
a) 450 000 000,00 zł;
b) 459 000 000,00 zł;
c) 468 000 000,00 zł;
d) 477 000 000,00 zł;
e) 486 000 000,00 zł;
f)

495 000 000,00 zł.

Sposób ustalenia wysokości kwot postąpienia w pierwszej rundzie został ustalony
w pkt. 6.13.3. dokumentacji. Wysokość kwoty postąpienia w pierwszej rundzie uwzględniana
jest dla cen określonych w pkt. 6.13.1. lit. b)-f) dokumentacji. W przypadku ceny wskazanej
w pkt. 6.13.1. lit a) dokumentacji (cena wywoławcza) kwota postąpienia nie występuje
z uwagi na fakt, że jest to cena wywoławcza. Kwoty postąpienia w pierwszej rudzie będą
wynosiły odpowiednio:


9 000 000,00 zł - pkt. 6.13.1. lit b) dokumentacji - 2% ceny wywoławczej za dany blok
częstotliwości;



18 000 000,00 zł - pkt. 6.13.1. lit c) dokumentacji - 4% ceny wywoławczej za dany blok
częstotliwości;



27 000 000,00 zł - pkt. 6.13.1. lit d) dokumentacji - 6% ceny wywoławczej za dany blok
częstotliwości;



36 000 000,00 zł - pkt. 6.13.1. lit e) dokumentacji - 8% ceny wywoławczej za dany blok
częstotliwości;



45 000 000,00 zł- pkt. 6.13.1. lit f) dokumentacji - 10% ceny wywoławczej za dany blok
częstotliwości.

18. [Wniosek nr 3] Dot. 6.15.1 oraz 3. (str. 32)
Proszę o wyjaśnienie, czy zdarzenia, o których mowa w pkt 6.15.1 zd.1 i pkt. 3 mogą mieć
miejsce po stronie uczestników aukcji, czy też wyłącznie po stronie organizatora aukcji,
a zatem jeżeli zdarzenia te dotykają uczestnika aukcji, to mogą uzasadniać przerwanie
aukcji?
Proszę o wyjaśnienie, w jakich przypadkach aukcja może zostać przerwana, skoro w pkt. 1
jest mowa, że nastąpi to jeżeli wystąpią nieprzewidziane zdarzenia, która „mają znaczący
wpływ na aukcję", podczas gdy w pkt. 3 jest mowa o nieprawidłowościach, którą „mają
wpływ na przebieg aukcji'. Czy zatem dla przerwania aukcji wpływ zdarzeń z pkt 6.15 musi
być kwalifikowany („znaczący"), czy też nie?
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W pkt. 6.15.1. określono uprawnienia komisji do przerwania II etap aukcji z uwagi na
wystąpienie w jego trakcie nieprzewidzianych zdarzeń (np. długotrwałe przerwy w dostawie
prądu). Zdarzenia te muszą mieć znaczący wpływ na możliwość prowadzenia aukcji przez
komisję. Zdarzeniem takim nie będzie natomiast przykładowo kilkuminutowy brak prądu, czy
krótkotrwała utrata połączenia z Internetem.
W pkt. 6.15.3. określono natomiast uprawnienia komisji do przerwania II etapu aukcji
i zarządzenia powtórzenia jednej lub większej liczby rund, w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości mających wpływ na przebieg aukcji (np. błędne wyniki rundy).
W przypadku stwierdzenia przez komisję nieprawidłowości mających wpływ na przebieg
aukcji, komisja skorzysta z ww. uprawnienia.
19. [Wniosek nr 3] Dot. 6.15 (str. 32) oraz pkt 3.5 wzoru oferty
Proszę o wyjaśnienie, czy uczestnicy aukcji będą informowani o okolicznościach, o których
mowa w pkt 6.15? Jeżeli tak, to czego będzie dotyczyć informacja? Dokumentacja nie
zawiera żadnych postanowień w tej kwestii, w przeciwieństwie do np. pkt. 6.16.2 gdzie
wprost przewidziano obowiązek poinformowania uczestników aukcji o zawieszeniu
i wznowieniu etapu II aukcji, czy pkt 6.18.2, który dotyczy poinformowania
o dyskwalifikacji.
Proszę również o wyjaśnienie w jakim celu w ofercie wstępnej uczestnik aukcji podaje dwa
numery telefonów kontaktowych? (pkt 3.5 wzory oferty). Zgodnie z pkt 6.23.2.2.
dokumentacji, podczas II etapu aukcji komunikacja między uczestnikami aukcji a Komisją
oraz między Komisją a uczestnikami aukcji odbywa się za pośrednictwem ESA,
a w wyjątkowych sytuacjach, gdy aukcja zostanie przerwana lub gdy uczestnik aukcji nie
ma dostępu do ESA, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumentacja nie
przewiduje wykorzystania kanału komunikacyjnego w postaci kontaktu telefonicznego.
Uczestnicy aukcji będą informowani o okolicznościach, o których mowa w pkt 6.15.
dokumentacji. Treść informacji będzie zależała od sytuacji, która skutkowała przerwaniem
aukcji. W przypadku przerwania aukcji komunikacja pomiędzy komisją a uczestnikami aukcji
będzie odbywała się na zasadach określonych w pkt. 6.23.2. dokumentacji.
Numery telefonów kontaktowych 1 lub 2 będą wykorzystywane do komunikacji podczas
aukcji próbnej.
20. [Wniosek nr 3] Dot. pkt 6.18.5 (str. 34)
Proszę o wyjaśnienie, czy informacje, o których mowa w pkt. 6.18.2 oraz 6.18.4 zostaną
przekazane uczestnikom aukcji dopiero w dniu wyznaczonym jako dzień planowanego
wznowienia II etapu, czy też zostaną przesłane wcześniej (a jeżeli tak, to kiedy), a we
wspomnianym dniu, zostaną jedynie ponownie wysłane (forma przypomnienia)?
Zgodnie z pkt. 6.18.5 dokumentacji informacje, o których mowa w pkt. 6.18.2. i 6.18.4.
dokumentacji zostaną przesłane uczestnikom aukcji w dniu wyznaczonym jako dzień
planowanego wznowienia etapu II aukcji. Informacje te nie będą przesyłane wcześniej.
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21. [Wniosek nr 4] 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?
Zgodnie z pkt. 4.1.3 dokumentacji po zakończeniu etapu I aukcji do wszystkich Osób
reprezentujących uczestnika aukcji zostanie wysłana, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, informacja o zakwalifikowaniu uczestnika aukcji do etapu II aukcji wraz
z przykładowymi plikami, o których mowa w pkt. 6.4.5. dokumentacji. Tym samym uczestnicy
aukcji otrzymają przykładowe pliki w formacie CSV lub PDF przed rozpoczęciem aukcji
próbnej.
Prezes
Marcin Cichy
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