
 
 

UMOWA RAMOWA Nr _______ 
 

o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków 
pomocowych Unii Europejskiej, uzyskanych w ramach projektu programu POPC: 

 
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie 
gryfickim, POPC01_321265” 

 
zwana dalej „Umową Ramową”  

 
 
zawarta dnia …………………………, pomiędzy: 
 
Prymas Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą 
przy ul. Kościuszki 2/P2, 72-344 Rewal, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000563481, dokumentacja przechowywana przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 
5871704422, REGON: 36180483600000, 
reprezentowana przez: ……………………………………….; 
 
zwana dalej Operatorem Sieci Dostępowej lub OSD 
 
a 
 
…………………………………., z siedzibą w przy ul. ……………………, ...-….... ………………, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………… , 
dokumentacja przechowywana przez Sąd Rejonowy ……………………………………, …… Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP ……………………., REGON: 
……………………………, 
reprezentowaną przez: 
……………………………. - działającego w roli: ……………………………….. ; 
……………………………. - działającego w roli: ……………………………….. . 
zwaną dalej Operatorem Korzystającym lub OK 
 
lub 
 
............................................., prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą 
………………………………………………………….., adres do doręczeń: ……………………………....... 
………………………………………………………….., numer NIP: ……………………………, numer 
PESEL: ……………………………,  
działającym/-ą przy zawarciu niniejszej Umowy samodzielnie/reprezentowanym/-ą przez: 
………………………………. – pełnomocnika 
zwanym/-ą dalej Operatorem Korzystającym lub OK 
 
 

§1. Przepisy wstępne 
1. OSD pozostaje właścicielem sieci szerokopasmowej wybudowanej  z wykorzystaniem środków 

publicznych przyznanych w ramach działania 1.1 POPC, w ramach projektu „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 
przepustowościach w powiecie gryfickim, POPC01_321265” (dalej Sieć POPC). 

2. OSD udziela dostępu hurtowego do Sieci POPC na zasadach określonych w części 2 
dokumentu „Wymagania dla sieci NGA – POPC” pt. „Zasady dostępu hurtowego” (dalej ZDH). 
Dokument powyższy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Wszelkim terminom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym w postanowieniach niniejszej 
umowy, należy nadawać znaczenie zgodne ze słownikiem pojęć zawartym w „Wymaganiach 
dla sieci NGA – POPC”. 

 



§2. Przedmiot umowy ramowej 
1. Niniejsza umowa stanowi Umowę Ramową oraz określa: 

a. katalog Usług świadczonych przez OSD z wykorzystaniem Sieci POPC, 
b. warunki świadczenia Usług przez OSD na rzecz OK wykorzystaniem Sieci POPC. 

2. OSD oferuje możliwie najszerszy dostęp do hurtowych Usług aktywnych i pasywnych, 
świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną Sieci POPC, na równych i 
niedyskryminacyjnych warunkach, zgodnie z wymogami określonymi niniejszą umową oraz z 
uwzględnieniem postanowień ZDH. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Umowy lub 
ZDH, OSD jest zobowiązany do zapewnienia OK dostępu do Sieci POPC przez 24 (dwadzieścia 
cztery) godziny na dobę, przez 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni w roku. 

3. OSD świadczy, przy uwzględnieniu możliwości technicznych, następujące Usługi: 
a. BSA - usługa dostępu telekomunikacyjnego w zakresie szerokopasmowego dostępu 

do Lokalnej pętli abonenckiej, poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej, na 
potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych; 

b. LLU - usługa dostępu telekomunikacyjnego w zakresie dostępu pełnego i 
współdzielonego do Lokalnej pętli abonenckiej i lokalnej podpętli abonenckiej; 

c. Dostęp do Kanalizacji Kablowej - obejmujący dzierżawę miejsca na ułożenie kabli 
telekomunikacyjnych, Mikrorurek i Kanalizacji Kablowej wtórnej w rurze Kanalizacji 
Kablowej wtórnej lub Kanalizacji Kablowej pierwotnej. Usługa ta umożliwia OK ułożenie 
własnych kabli telekomunikacyjnych, rur Kanalizacji Kablowej wtórnej lub rur 
Mikrokanalizacyjnych umożliwiających ułożenie wielu kabli telekomunikacyjnych, oraz 
korzystanie z przełącznic optycznych, studni i zasobników do układania zapasów kabla 
telekomunikacyjnego oraz realizacji liniowych punktów styku z siecią własną lub 
sieciami innych operatorów, w Kolokacji, bezpośrednio w studniach kablowych OSD 
lub mufach kablowych; 

d. Dostęp do ciemnych włókien - obejmujący dzierżawę jednego lub więcej Ciemnych 
włókien światłowodowych na ciągłym odcinku o określonej długości, zestawionych 
pomiędzy PDU; 

e. Kolokacja - w ramach której OSD zapewnia fizyczną powierzchnię niezbędną do 
umieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych OK. Kolokacja może obejmować:  

i. dzierżawę miejsca w Szafie OSD, którego wysokość stanowi wielokrotność U,  
ii. dzierżawę miejsca pod Szafę,  
iii. dzierżawę powierzchni technicznej wyposażonej w systemy klimatyzacji, 

wentylacji lub klimatyzacji i wentylacji oraz gwarantowanego zasilania 
realizowanego poprzez awaryjne podtrzymanie bateryjne lub zastosowanie 
spalinowych generatorów prądu elektrycznego; 

f. Połączenie sieci w trybie kolokacji - tryb Połączenia sieci, w którym OK zapewnia 
całą Infrastrukturę telekomunikacyjną, między własną siecią, a odpowiednim węzłem w 
sieci OSD wybranym z wykazu PDU. W trybie kolokacji urządzenia OK zlokalizowane 
są w lokalizacji PDU OSD, FPSS umiejscowiony jest po liniowej stronie przełącznicy 
należącej do OSD; 

g. Połączenie sieci w trybie liniowym - tryb Połączenia sieci polegający na połączeniu 
włókien światłowodowych kabla OSD z włóknami światłowodowymi kabla biegnącego 
do Sieci OK. FPSS umiejscowiony w studni kablowej, zasobniku kablowym, szafce, 
Szafie, mufoprzełącznicy, ODF lub innym Punkcie Elastyczności dla włókien 
światłowodowych. 

4. Umowa Ramowa określa zasady świadczenia wszystkich Usług, przy czym OK może wybrać 
spośród nich wszystkie lub niektóre Usługi, z których będzie korzystać. 

 
§3. Zawarcie Umowy Ramowej 

1. Korzystanie przez OK z Usług OSD odbywa się po:  
a. zawarciu pomiędzy Stronami Umowy Ramowej, oraz 
b. złożeniu przez OK Zamówienia, określającego rodzaj i parametry zamawianych Usług; 

przyjęcie Zamówienia pozostaje równoznaczne z zawarciem Umowy Szczegółowej. 
2. Warunki świadczenia Usług określają wymienione niżej dokumenty, stosowane zgodnie z 

określoną poniżej hierarchią. W przypadku sprzeczności pomiędzy poszczególnymi 
dokumentami, o zastosowaniu postanowień dokumentu decyduje wyższe miejsce na liście: 

a. Zamówienie, 
b. Cennik, 
c. Zasady Dostępu Hurtowego, 



d. Umowa Ramowa. 
3. Zawarcie, zmiana oraz rozwiązanie Umowy Ramowej wymaga zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  
4. Umowa Ramowa zawierania jest na wniosek OK. Wzór wniosku o zawarcie Umowy Ramowej 

stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.  
5. Wniosek powinien zostać doręczony w formie pisemnej na adres OSD wskazany w treści 

niniejszej Umowy Ramowej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające 
umocowanie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu OK. 

6. OSD, w terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania wolnego od braków formalnych wniosku, 
przesyła OK podpisany przez OSD projekt Umowy Ramowej. Do zachowania powyższego 
terminu wystarczy nadanie w tym czasie przesyłki zawierającej projekt Umowy. 

7. OK, w terminie 10 Dni Roboczych od dnia doręczenia projektu Umowy Ramowej, odsyła 
podpisany przez umocowane do tego osoby projekt Umowy Ramowej. Umowa Ramowa zostaje 
zawarta w dniu doręczenia OSD projektu podpisanego przez OK. 
 

§4. Tryb składania Zamówień oraz zawierania Umów Szczegółowych 
1. OK określa zakres Usług z których korzysta poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem 

Systemu Komunikacyjnego (SK). 
2. Zamówienie może dotyczyć: 

a. uruchomienia Usługi, 
b. modyfikacji Usługi, 
c. rezygnacji z Usługi. 

3. W Zamówieniu należy określić:  
a. Usługę lub Usługi, których Zamówienie dotyczy, 
b. istotne parametry Usług objętych Zamówieniem, 
c. PDU. 

4. OSD udostępnia wszelkie informacje niezbędne do przygotowania Zamówienia na zasadach 
określonych w pkt 2.1.6 pkt 2) ZDH. 

 
§5. Czas obowiązywania Umowy Ramowej oraz świadczenia usług, Zmiany Umowy 

1. Umowa Ramowa jest zawierania na czas nieokreślony. 
2. Umowa o świadczenie określonych usług zawierania jest na czas określony, wskazany w treści 

Zamówienia. 
3. Regulacje związane z wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy zawarto w 

ZDH. 
4. OSD pozostaje uprawniony do zmiany warunków Umowy, w tym Cennika, z zastrzeżeniem 

postanowień ZDH, w szczególności w przypadkach:  
a. zmiany wytycznych Prezesa UKE, CPPC lub przepisów prawa regulujących 

korzystanie z Sieci POPC w zakresie, w jakim powoduje to konieczność zmiany 
warunków Umowy; 

b. zmiany parametrów na podstawie których doszło do kalkulacji opłat za poszczególne 
usługi, w szczególności wzrostu kosztów utrzymania Sieci POPC; 

c. wprowadzenia przez OSD oferty detalicznej, w związku z czym konieczne stanie się 
skalkulowanie oferty według nowych kryteriów. 

5. OSD informuje OK o zmianie Cennika oraz doręcza mu nowy Cennik za pośrednictwem SK. 
Zmieniony Cennik znajduje zastosowanie do świadczonych Usług jeżeli OK nie wypowie umowy 
w najbliższym dostępnym terminie wypowiedzenia. 

 
§6. Stosowane opłaty 

1. OSD pobiera opłaty z tytułu: 
a. świadczenia Usług, 
b. sprawowanego Nadzoru, 
c. interwencji w przypadku Awarii o statusie priorytetowym, 
d. inne przewidziane w treści ZDH lub w Cenniku. 

2. Wysokość poszczególnych opłat określa Cennik, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. 

3. W przypadku opłaty z tytułu Nadzoru jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina. 
4. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie na 

podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania faktury, na wskazany na fakturze rachunek bankowy.  



5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo-
odbiorczego, o którym mowa w pkt 2.1.9 ppkt 6 ZDH, potwierdzającego uruchomienie, 
modyfikację lub rezygnację z Usługi.  

6. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas 
jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty 
dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się, jako iloraz opłaty 
miesięcznej oraz liczby 30.  

7. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast opłaty jednorazowe są płatne z 
dołu.  

8. OK upoważnia OSD do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy faktury.  
9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD.  
10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe.  
11. Podane w Umowie (Cenniku) ceny są cenami netto, do których należy doliczyć stawkę podatku 

VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT. 
12. W przypadku konieczności wykonania prac związanych z budową PPDU, przeprowadzenie 

prac odbywa się na podstawie umowy szczegółowo regulującej prawa i obowiązki Stron oraz 
zasady zwrotu kosztów na rzecz na OSD, zgodnie z pkt 2.1.10 ppkt 9) – 13) ZDH. 

 
§7. Zobowiązania OK 

1. OK zobowiązuje się do wykorzystywania Infrastruktury Sieci POPC zgodnie z warunkami 
określonymi w dokumentach, na podstawie których nastąpiło finansowanie ze środków 
publicznych budowy Sieci POPC. W szczególności OK oferujący usługi detaliczne lub hurtowe 
na podstawie usług hurtowych świadczonych przez OSD z wykorzystaniem sieci POPC 
zapewnia, że usługi detaliczne świadczone Abonentom są świadczone przy zachowaniu 
parametrów nie gorszych niż wymagane minimalne parametry usług dostępu do Internetu w 
Sieci POPC określone w ZDH. 

2. OSD jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykorzystywania przez OK Sieci POPC pod 
kątem przestrzegania przez OK warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej lub jeżeli zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że OK wykorzystuje sieć niezgodnie z przeznaczeniem lub jego 
działania mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sieci POPC lub infrastruktury innych 
użytkowników Sieci POPC. W takim przypadku OK jest zobowiązany do przedstawienia 
wszelkich wyjaśnień i dowodów w tym zakresie na każde żądanie OSD. 

3. OK zobowiązuje się wykonywać wszelkie prace związane z korzystaniem z Usług świadczonych 
przez OSD na podstawie Umowy w taki sposób, by nie powodować zakłóceń lub uszkodzeń w 
Sieci POPC lub u innych użytkowników Sieci POPC. 

4. OK nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody OSD wykonywać istotnych zmian lub przeróbek 
w zakresie Sieci POPC. 

5.  
 

§8. Użytkowanie ONT 
1. W ramach uruchomienia usługi ONT może wedle wyboru OK stanowić własność: 

a. OSD - w takim przypadku to OSD instaluje ONT w sieci domowej Abonenta. Koszty 
związane z obsługą Awarii urządzenia ONT obciążają OSD z zastrzeżeniem, iż za 
uszkodzenia łącza oraz urządzeń ONT związane z niewłaściwym użytkowaniem 
odpowiedzialność ponosi OK. 

b. OK - w takim przypadku to OK zapewnia instalację ONT w sieci domowej Abonenta. 
OK, który korzysta z Usługi BSA i stosuje własne urządzenie ONT podaje OSD 
wszystkie niezbędne dane i informacje dotyczące ONT, ustala z OSD szczegółowe 
warunki współpracy oraz przeprowadza testy, w celu zapewnienia integralności sieci i 
świadczenia usług. Montaż ONT OK jest możliwy tylko pod nadzorem OSD. Po 
dokonaniu montażu OK podaje OSD numer seryjny urządzenia ONT. Jeżeli OSD 
udostępni taką możliwość, OK może również zlecić dostarczenie i montaż swoich 
urządzeń ONT i innych CPE OSD na podstawie osobnej umowy. W wariancie 
świadczenia Usługi BSA przy wykorzystaniu ONT OK, obowiązkowe jest wykonania 
testów kompatybilności. 

2. OK zapewnia, że Abonent Usługi BSA będzie używał Urządzenia ONT zgodnie z jego 
przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz że zapewni przedmiotowemu 
urządzeniu należytą ochronę przed zniszczeniem lub utratą. Z tego tytułu OK ponosi 
odpowiedzialność względem OSD. 



3. OK zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić OSD o wszelkich nieprawidłowościach w pracy 
lub Awariach w Urządzeniach ONT. 

4. OSD ma prawo obciążyć OK karą umowną w wysokości równej opłacie z tytułu zniszczenia 
Urządzenia ONT w przypadku stwierdzenia: 

a. jakiejkolwiek ingerencji przez OK lub osoby trzeciej w działanie Urządzenia ONT, 
b. samowolnej naprawy Urządzenia ONT dokonanej przez OK lub inną osobę 

nieuprawnioną, 
c. zniszczenia Urządzenia ONT powstałego z przyczyn niezależnych od OSD, 
d. uszkodzeń mechanicznych Urządzenia ONT, które powstały w wyniku nieprawidłowej 

eksploatacji, 
e. niezwłocznego niepowiadomienia OSD o nieprawidłowościach w pracy lub 

uszkodzeniach Urządzenia ONT. 
5. Kara umowna naliczana jest oddzielnie dla każdej z zaistniałych sytuacji, o których mowa w ust. 

4 powyżej. 
6. Obsługa zgłoszeń uszkodzeń Urządzeń ONT odbywa się zgodnie z zasadami obsługi Awarii 

dla Usługi BSA. 
7. OK zobowiązuje się zweryfikować prawidłowość i zasadność zgłoszenia uszkodzenia 

Urządzenia ONT do OSD przed wysłaniem zgłoszenia uszkodzenia do OSD. W ramach 
weryfikacji OK zobowiązuje się potwierdzić prawidłowość zasilania Urządzenia ONT. 

8. W przypadku zaistnienia konieczności wymiany uszkodzonego Urządzenia ONT, OSD 
wymienia przedmiotowe urządzenie. Z czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym  
sporządzany jest Protokół zdawczo - odbiorczy. 

9. W przypadku rezygnacji przez OK z Usługi BSA, OK zobowiązuje się do zwrotu do OSD 
Urządzenia ONT w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem stopnia jego zużycia, 
wynikającego z prawidłowej eksploatacji, na zasadach wskazanych poniżej. 

10. OK zapewni OSD kontakt z abonentem Usługi BSA w celu ustalenia terminu odinstalowania i 
odbioru Urządzenia ONT przez OSD lub dostarczenia go przez Abonenta na wskazany przez 
OSD adres. 

11. Zwrot Urządzenia ONT następuje w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania lub 
wygaśnięcia Umowy Abonenckiej zawartej pomiędzy OK a abonentem Usługi BSA, na 
podstawie stosownego Protokołu zdawczo – odbiorczego. 

12. W przypadku braku możliwości odbioru urządzenia od abonenta przez przedstawiciela OSD, 
OK zobowiązany jest do jego zwrotu w terminie 30 Dni Roboczych od przekazanej mu przez 
OSD informacji o próbie nieskutecznego odbioru Urządzenia ONT przez przedstawiciela OSD 

13. OK upoważnia OSD lub upoważnione przez OSD podmioty do podpisania Protokołu zdawczo 
- odbiorczego z abonentem Usługi BSA. 

14. OSD potwierdza Dzierżawcy odbiór Urządzenia ONT od danego abonenta Usługi BSA drogą 
elektroniczną. 

15. W przypadku braku możliwości zwrotu Urządzenia ONT lub w przypadku jego zwrotu w stanie 
uniemożliwiającym jego dalszą prawidłową eksploatację, co zostanie potwierdzone 
odpowiednią adnotacją w Protokole zdawczo – odbiorczym, OK, w terminie 7 (siedmiu) dni od 
daty pisemnego wezwania, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz OSD opłat z tytułu 
niezwrócenia bądź zniszczenia Urządzenia ONT. 

16. W przypadku, gdy rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy abonenckiej zawartej pomiędzy OK a 
abonentem Usługi BSA nastąpi z powodu dokonania przez abonenta Usługi BSA wyboru OSD, 
jako dostawcy usługi, Urządzenie ONT nie podlega zwrotowi i odinstalowaniu. 

17. W przypadku zamiaru korzystania przez OK z własnego Urządzenia ONT, OK zobowiązuje się 
korzystać z urządzeń kompatybilnych z siecią OSD. Listę urządzeń kompatybilnych zawiera 
Załącznik nr 5. 

 
§9. Odpowiedzialność Stron 

1. OK może żądać od OSD, na podstawie pkt 2.1.11 ZDH, zastrzeżenia w niniejszej umowie 
zapłaty przez OSD na rzecz OK kar umownych z tytułu naruszania przez OSD ustalonych 
warunków świadczenia Usług. Żądanie zastrzeżenia składa się wraz z wnioskiem o zawarcie 
umowy, wypełniając odpowiednie rubryki zawarte w Załączniku nr 3. Wnioskowane kary 
umowne muszą spełniać następujące wymogi: 

a. kara umowna może zostać zastrzeżona wyłącznie z tytułu naruszania przez OSD 
warunków świadczenia Usług; 

b. wysokość kary umownej musi zostać określona jako część całkowitej miesięcznej 
opłaty za daną Usługę stosownie do czasu, w którym Usługa nie była świadczona lub 



była świadczona z naruszeniem postanowień umowy, przy czym nie może być wyższa 
niż:  

i. 2% / dzień trwania naruszenia, lub 
ii. 0,1% / godzinę trwania naruszenia; 

c. łączna wysokość kary umownej dla danej Usługi nie może być wyższa niż 
równowartość wszystkich opłat należnych OSD z tytułu świadczenia takiej Usługi przez 
trzy miesiące. 

2. W przypadku, w którym wnioskowane przez OK kary umowne nie spełniają warunków 
wskazanych w ust. 1 powyżej, OSD może odmówić zawarcia umowy lub uzależnić jej zawarcie 
od wprowadzenia przez OK odpowiednich zmian w treści wniosku. 

3. OSD może żądać od OK zapłaty kar umownych z tytułu: 
a. niedotrzymania terminu zwrotu elementów infrastruktury Sieci POPC stosownie do 

postanowień ZDH, chyba że opóźnienie nastąpiło z winy OSD (w takim przypadku OSD 
jest zobowiązany do zapłaty OK kary umownej w tej samej wysokości) – w wysokości 
2% całkowitej miesięcznej opłaty za daną Usługę; 

b. wykonania istotnych zmian lub przeróbek w zakresie Sieci POPC bez zgody OSD – w 
wysokości 100% całkowitej miesięcznej opłaty za daną Usługę. 

4. Każda ze Stron pozostaje uprawniona do dochodzenia od drugiej Strony odszkodowania także 
w zakresie przewyższającym wysokość zastrzeżonej kary. 

5. Bez uszczerbku dla ust. 1-4 powyżej, każda ze Stron pozostaje zobowiązana do naprawienia 
szkody poniesionej przez drugą Stronę, wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za 
które dana Strona nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia infrastruktury 
telekomunikacyjnej drugiej Strony (w tym Sieci POPC) lub podmiotów trzecich powstałe w 
związku z korzystaniem przez tę Stronę z infrastruktury. 

7. Za działanie lub zaniechanie podwykonawców oraz wszelkich osób upoważnionych przez OK 
lub OSD, OK lub OSD odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 

8. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań wynikających z Umowy jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
spowodowane jest działaniem Siły wyższej. 

 
§10. Cesja praw lub obowiązków z Umowy 

1. Przeniesienie praw oraz obowiązków z Umowy (w tym z realizowanego Zamówienia) wymaga, 
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

2. OK wyraża zgodę na przeniesienie przez OSD praw lub obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy oraz z realizowanego Zamówienia na podmiot, który w wyniku przekształceń lub 
przeprowadzonych transakcji stał się właścicielem Sieci POPC. 

 
§11. Poufność 

1. Każda ze Stron pozostaje zobowiązana do ochrony Informacji poufnych udostępnionych jej 
przez drugą Stronę. 

2. Przez Informacje poufne rozumie się wszelkie informacje dotyczące Strony ujawniającej, o ile 
nie zostały przez nią podane do wiadomości publicznej. Informacje poufne obejmują w 
szczególności tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Dla kwalifikacji poszczególnych informacji jako Informacji poufnych nie 
ma znaczenia forma ich utrwalenia lub przekazania. 

3. Obowiązek poufności trwa w trakcie związania Stron Umową, a także w okresie 10 lat po jej 
wygaśnięciu lub rozwiązaniu niezależnie od przyczyny. 

4. Strony zobowiązane wykorzystywać Informacje poufne drugiej Strony wyłącznie w celach 
związanych z realizacją Umowy lub Umów Szczegółowych. 

 
§12. Postanowienia końcowe 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem Umowy lub Umowy Szczegółowej, 
Strony będą dążyły do jego polubownego rozwiązania w drodze negocjacji, mając na uwadze 
w szczególności zapewnienie ciągłości procesów eksploatacji, w tym zapewnienie 
niezakłóconego funkcjonowania sieci i świadczenia usług. W razie braku porozumienia, spór 
zostanie rozwiązany przez sąd powszechny właściwy według siedziby OSD. 



2. W zakresie nieuregulowanym Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego oraz ZDH. 

3. Wszelkie zmiany Umowy Ramowej wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, chyba, że w Umowie Ramowej określono inaczej. 

4. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną część Umowy. 
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 
 
 
 

_______________________ 
OSD 

______________________ 
OK 

 
 
 
Załączniki: 

1. Dokument pt. „Wymagania dla sieci NGA – POPC”, zawierający Zasady Dostępu Hurtowego 
2. Cennik 
3. Wzór wniosku o zawarcie Umowy Ramowej 
4. Wzór Zamówienia 

 

 

  



Załącznik nr 2 
 

do Umowy Ramowej 
o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków 

pomocowych Unii Europejskiej. 
 
 

CENNIK 
 

I. BSA 

1. Poziom OLT 

Lp. Elementy podlegające opłacie Jednostka Wysokość opłaty (PLN) 

1. Udział w utrzymaniu portu na OLT PLN/miesiąc 30,16 

 

2. Poziom dostępu IP Niezarządzany 

Lp. Przedmiot opłaty (opcja prędkości) 
do / od abonenta 

Jednostka Wysokość opłaty (PLN) 

1. 307200/30720kbit/s PLN/miesiąc 33,50 

 

3. Poziom dostępu IP Zarządzany 

Lp. Przedmiot opłaty (opcja prędkości) 
do / od abonenta 

Jednostka Wysokość opłaty (PLN) 

1. 307200/30720kbit/s PLN/miesiąc 32,15 

 

4. Poziom dostępu Ethernet 

Lp. Przedmiot opłaty (opcja prędkości) 
do/od abonenta 

Jednostka Wysokość opłaty (PLN) 

1. 307200/30720 kbit/s PLN/miesiąc 31,11 

 

II. LLU 

Lp. Przedmiot opłaty Jednostka Wysokość opłaty (PLN) 

1. Opłata jednorazowa za 
udostępnienie Lokalnej pętli 
abonenckiej do pierwszego ODF 
poprzedzającego splitter 
optyczny 

PLN/jeden dostęp 236,94 

2. Opłata za utrzymanie Lokalnej 
pętli abonenckiej do pierwszego 
ODF poprzedzającego splitter 
optyczny 

PLN/miesiąc 17,54 

 

III. Dostęp do Kanalizacji Kablowej 

Opłata miesięczna pobierana przez OSD za umieszczenie 1 metra kabla telekomunikacyjnego, 

Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej OK w otworze Kanalizacji Kablowej OSD lub 

Mikrokanalizacji OSD jest zależny od średnicy zewnętrznej wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury 

Kanalizacji Kablowej wtórnej i wynosi: 

Średnica zewnętrzna Opłata netto za metr za miesiąc (PLN) 

Poniżej 10 mm 0,30 

Od 10 mm do 13 mm 0,40 



Powyżej 13 mm i do 20 mm 0,60 

Powyżej 20 mm i do 27 mm 0,80 

Powyżej 27 mm 1,20 

 

IV. Dostęp do ciemnych włókien 

Lp. Przedmiot opłaty Jednostka Wysokość opłaty (PLN) 

1. 1 km ciemnego włókna 
światłowodowego 

PLN/km/miesiąc 64,38 

2. Opłata jednorazowa za każde 
udostępnienie ciemnego włókna 
światłowodowego 

PLN/udostępnienie 1101,13 

 

V. Kolokacja  

1. Dzierżawa miejsca w Szafie OSD 

Lp. Przedmiot opłaty Jednostka Wysokość opłaty (PLN) 

1. Udostępnienie OK przestrzeni w 
Szafie OSD (opłata 
jednorazowa) 

PLN/udostępnienie 224,25 

2. Przestrzeń w Szafie OSD – 
pojedyncza przestrzeń 1U* 

PLN/miesiąc 25,84 

3. Przestrzeń w Szafie OSD – 
każda kolejna przestrzeń 1U 

PLN/miesiąc 12,92 

4. Wywiad techniczny** PLN/wywiad techniczny 568,83 

 

* Opłata za pojedynczą przestrzeń 1U uwzględnia wymagany odstęp pomiędzy urządzeniami 

operatorów o wielkości co najmniej 1U 

** Obciążenie OK kosztami przeprowadzenia wywiadu technicznego następuje w przypadkach 

określonych w ZDH 

 

2. Dzierżawa miejsca pod Szafę, Dzierżawa powierzchni technicznej wyposażonej w systemy 

klimatyzacji, wentylacji lub klimatyzacji i wentylacji oraz gwarantowanego zasilania 

realizowanego poprzez awaryjne podtrzymanie bateryjne lub zastosowanie spalinowych 

generatorów prądu elektrycznego 

Lp. Przedmiot opłaty Wysokość opłaty (PLN) 

1. Najem powierzchni do Kolokacji [1,5 m2/miesiąc] 
 

144,35 
 

2.  Wykorzystanie infrastruktury OSD [miesiąc] 19,31 + n*1,06 
(n = liczba łączy 1GE) 
 

3.  Przygotowanie powierzchni do Kolokacji Według kosztorysu 

4. Standardowe wyposażenie powierzchni do Kolokacji Według kosztorysu 

5. Wywiad techniczny w zakresie powierzchni do Kolokacji* 2.418,28 

*Opłata za wywiad techniczny nie jest pobierana jeżeli nie jest to dozwolone w świetle postanowień ZDH 

 

 

 

 



VI. Połączenie sieci w trybie kolokacji 

1. Opłaty jednorazowe 

Lp. Przedmiot opłaty Wysokość opłaty (PLN) 

1. Przygotowanie studni kablowej lub komory kablowej do 
doprowadzenia kabla światłowodowego OK 

Według kosztorysu 
 

2.  Wykonanie robót inżynieryjnych pomiędzy studnią kablową 
a komorą kablową OSD 

Według kosztorysu 
 

3. Wykonanie okablowania światłowodowego Według kosztorysu 
 

4. Przygotowanie pomieszczenia do instalacji urządzeń OK Według kosztorysu 
 

5. Przygotowanie stanowiska do instalacji urządzeń OK Według kosztorysu 
 

6. Wykonanie okablowania teletransmisyjnego dla sygnałów 
elektrycznych 

Według kosztorysu 
 

 

2. Opłaty abonamentowe 

Lp. Przedmiot opłaty Wysokość opłaty (PLN) 

1. Najem powierzchni do Kolokacji [1,5 m2/miesiąc] 
 

144,35 
 

2. Umieszczenie urządzeń OK w Szafie OSD 
[1/4 Szafy/miesiąc; obejmuje 8U do instalacji urządzeń  + 2U 
przestrzeni odstępu; 1/4 Szafy jest minimalną jednostką 
udostępnianego miejsca] 

96,95 

3.  Wykorzystanie infrastruktury OSD [miesiąc] 19,31 + n*1,06 
 

n = liczba łączy 1GE 

Możliwe jest pobranie także opłat wskazanych w części V. „Kolokacja” 

3. Inne 

Lp. Przedmiot opłaty Wysokość opłaty 

1. Zapewnienie połączenia od 
urządzeń telekomunikacyjnych OK 
do przełącznicy OSD (ZDH pkt 
2.3.7. ppkt 2) ) 

Według kosztorysu 

2. Opłata za energię elektryczną Z tytułu zasilania prądem stałym DC gwarantowanym, o 
napięciu 48V, w obiektach posiadających zasilanie 
stałoprądowe – opłata uzależniona jest od mocy 
pobieranej przez urządzenia telekomunikacje OK. 
Wysokość opłaty jest obliczana w następujący sposób: 
 
Moc znamionowa w kW x Stawka za 1 kW, gdzie: 
a. Moc znamionowa w kW – sumaryczna moc 
znamionowa urządzeń telekomunikacyjnych 
zainstalowanych w Kolokacji, wyrażona w kW, 
b. Stawka za 1 kW – miesięczna stawka za 1 kW mocy 
wynosi 438,15 zł, 
c. Podlicznik AC instalowany jest na koszt OK. Z tytułu 
zasilania prądem przemiennym AC, o napięciu 230V – 
opłata pobierana według wskazań podlicznika. 

   

 

 



VII. Połączenie sieci w trybie liniowym 

1. Opłaty jednorazowe 

Lp. Przedmiot opłaty Wysokość opłaty (PLN) 

1. Przygotowanie studni kablowej lub komory kablowej OSD 
do doprowadzenia kabla światłowodowego OK 
 

Według kosztorysu 
 

2.  Wykonanie robót inżynieryjnych pomiędzy studnią kablową 
a komorą kablową OSD 

Według kosztorysu 
 

3. Wykonanie okablowania światłowodowego Według kosztorysu 
 

4. Testy kompatybilności 673,41 
 

 

2. Opłaty abonamentowe 

Lp. Przedmiot opłaty Wysokość opłaty (PLN) 

1.  Wykorzystanie infrastruktury OSD poza sprzętem 
teletransmisyjnym [miesiąc] 

27,25 + 1,13n 
 

n – liczba łączy 1GB, 10GB 

 

VIII. Inne opłaty 

1. Nadzór 

Lp. Przedmiot opłaty Jednostka Opłata (PLN) Uwagi 

1. Nadzór i interwencje w dni 
robocze w godz. 8:00 – 16:00* 

PLN/osobę/godzinę 80,29  
 
Opłata naliczana 
w momencie 
rozpoczęcia 
godziny 

2. Nadzór i interwencje w soboty 
oraz w dni robocze w godz. 
16:00 – 22:00 i 6:00 – 8:00* 

PLN/osobę/godzinę 109,34 

3. Nadzór i interwencje w dni 
robocze w godz. 22:00 – 6:00, 
niedziele i dni ustawowo wolne 
od pracy* 

PLN/osobę/godzinę 138,40 

4. Opłata z tytułu interwencji w 
przypadku Awarii o statusie 
priorytetowym* 

150% opłat wskazanych w pkt 1-3 powyżej 

5. Opłata za niestawienie się w 
umówionym miejscu i czasie 
Nadzoru lub interwencji 

W przypadku niestawienia się jednej ze Stron w miejscu i 
terminie ustalonym zgodnie z ZDH, Strona, której 
przedstawiciel stawił się w wyznaczonym miejscu i terminie 
obciąża drugą Stronę opłatą w wysokości jak za 8 godzin 
Nadzoru OSD sprawowanego w danych godzinach (zgodnie 
z pkt 1-3 powyżej). 

 

* OSD nieodpłatnie sprawuje Nadzór nad pracami wykonywanymi przez OK w związku z koniecznością 

usunięcia skutków zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi OSD.  

 

 

 



2. Usługi utrzymaniowe 

Lp. Przedmiot opłaty Jednostka Wysokość opłaty (PLN) 

1. Utrzymanie ONT PLN/miesiąc 3,79 

2. Utrzymanie CPE PLN/miesiąc według kosztorysu 
(po wyborze przez OK 
urządzenia) 

3. Utrzymanie dostępu na porcie 
GE dla poziomu IP 

PLN/miesiąc 164,28 

 

3. Inne usługi jednorazowe 

Lp. Przedmiot opłaty Jednostka Wysokość opłaty (PLN) 

1. Wykreowanie tunelu L2TP 
(PDU) 

PLN/tunel L2TP 45,82 

2. Przygotowanie migracji VLAN 
(PDU) 

PLN/tunel VLAN 22,32 

3.  Wykonanie migracji VLAN (PDU) PLN/migracja 39,58 

4. Zestawienie dostępu na porcie 
GE dla poziomu IP (PDU) 

PLN/zestawienie 3.831,56 

5. Zestawienie dostępu na porcie 1 
GE dla poziomu Ethernet (PDU) 

PLN/zestawienie 2.876,64 

6. Zestawienie dostępu na porcie 
10 GE dla poziomu Ethernet 
(PDU) 

PLN/zestawienie 12.590,99 

7. Zmiana parametrów usługi PLN/zmiana/usługa 19,97 

8. Wyłączenie usługi PLN/wyłączenie/usługa 15,32 

9. Opłata za zniszczenie 
urządzenia ONT/CPE 

PLN/każdy przypadek 
zniszczenia 

Wartość urządzenia 
wskazana w protokole 
zdawczo-odbiorczym 

 

  



Załącznik nr 3 
 

do Umowy Ramowej 
o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków 

pomocowych Unii Europejskiej. 
 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 
 
 

……………………………. 
(miejscowość i data) 

Operator Korzystający: 

Nazwa:  

 

Adres:  

 

Numer KRS:  

Numer NIP:  

Numer wpisu w RPT:  

 

Wniosek w imieniu Operatora Korzystającego składa: 

Imię i nazwisko:  

Funkcja:  

 
 

Żądam zastrzeżenia w umowie następujących kar umownych z tytułu naruszania przez OSD warunków 
świadczenia Usług: 

Zdarzenie  Wysokość kary 

  

  

  

  

  

  

 
 
 

……………………………………. 
Podpis 

 
 
Zał. dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisanej na wniosku do działania w imieniu 
Operatora Korzystającego (pełnomocnictwo lub odpis aktualny KRS). 
 
 
  



Załącznik nr 4 
 

do Umowy Ramowej 
o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych Unii 

Europejskiej. 
 
 

 
ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ 

nr………. z dnia ………………… 

 
Dane Podstawowe 

 
Nazwa OK: 
 

 

 
Numer Umowy Ramowej:  
 

 

 
Dane dotyczące zamawianych Usług: 

Rodzaj Wnioskowana 
czynność 
(uruchomienie/
zmiana/ 
rezygnacja) 

Termin  
uruchomienia**/ 
zmiany**/ 
zakończenia* 

Okres 
świadczenia 
usługi 

Parametry 
usługi 

PDU Inne 

 BSA 
 

      

 Dostęp do 
Kanalizacji 
Kablowej*** 
 

      

 Dostęp do ciemnych 
włókien**** 
 

      

 LLU       

 Kolokacja 
 

      

 Połączenie sieci w 
trybie kolokacji; 
 

      

 Połączenie sieci w 
trybie liniowym. 
 

      

 
* co najmniej 1 rok od daty uruchomienia Usługi 
 
** nie wcześniej niż 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania przez OSD Zamówienia wolnego od braków lub 
nieprawidłowości 
 
*** w parametrach usługi należy podać: 
a) typ i średnicę kabla oraz pojemność kabla, 
b) typ i średnicę rur Kanalizacji Kablowej wtórnej lub Mikrokanalizacji, 
c) liczbę wymaganych zakończeń na przełącznicach OSD lub wymaganą wielkość wyrażoną w U, jeśli OK będzie 
chciał zainstalować własny panel zakończenia kabla w Szafie OSD 
 
**** w parametrach usługi należy podać odcinek Ciemnego włókna światłowodowego, jego zakończenia, 
preferowany przebieg, długość oraz inne istotne parametry techniczne 
 
 
 

 

………………………………. 

(podpis) 



Załącznik nr 5 

 

do Umowy Ramowej 
o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych Unii 

Europejskiej. 
 
 

LISTA KOMPATYBILNYCH URZĄDZEŃ ONT 
 
 

Lp. Urządzenie 

1. Huawei HG 8010H 

 
 
 


