
UMOWA 

O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA 

HURTOWYCH USŁUG DOSTĘPU SZEROKOPASMOWEGO (BSA) W 

TECHNOLOGII FTTH NA OBSZARACH REGULOWANYCH 

o numerze ---------------------zawarta w ------------------------ 

zwana dalej "Umową ", 

pomiędzy: 

Orange Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą i adresem w Warszawie (kod: 02-326) przy Al. 

Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681, 

REGON 012100784, NIP 5260250995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 

3.937.072.437 zł, zwaną dalej „OPL” lub „Stroną”, reprezentowaną przez ____________________, 

 

zgodnie z uwierzytelnioną kopią pełnomocnictwa z dnia __________ roku, stanowiącym Załącznik nr 1 

do Umowy 

i 

……………. z siedzibą i adresem w ………., przy ul. …………., 02-674 Warszawa, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _________________________________ 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _________, o kapitale zakładowym 

________________, numerze REGON ___________  

i numerze NIP__________ zwaną dalej PT, lub Stroną, reprezentowaną przez 

_________________________ 

zgodnie z uwierzytelnioną kopią pełnomocnictwa z dnia _________________ roku, stanowiącą Załącznik 

nr 2 do Umowy 

 

PREAMBUŁA 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

 

(A) W dniu……… Strony zawarły umowę o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie __________, 

zgodną z Ofertą ramową określającą ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie 

rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy 

abonenckich, w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy 

abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług 

szerokopasmowej transmisji danych, zatwierdzonej decyzją Prezesa UKE z dnia 29 września 

2010 roku (DHRT- WOR-6082-4/10 (109), a następnie zmienionej decyzjami Prezesa UKE o 

numerze POSK/K -…,    



 

(B) Strony postanowiły realizować usługę BSA FTTH na zasadach opisanych w niniejszej Umowie, 

czyli odmiennych niż zawarta Umowa SOR.  

 

STRONY UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: 

 Definicje 

Dla celów niniejszej Umowy następujące wyrażenia pisane z wielkiej litery będą miały znaczenie 

ustalone w poniższych definicjach, chyba że ich znaczenie wyraźnie wynika z innych postanowień 

Umowy: 

Abonent – podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie na jego rzecz usług 

telekomunikacyjnych lub wnioskujący o zawarcie takiej umowy. 

Asysta – umawianie służb technicznych OPL i PT w celu identyfikacji i usunięcia powtarzającej 

się w przyjętym przedziale czasowym Awarii. 

Asysta kompleksowa - czynności techniczno-konfiguracyjne wykonywane przez OPL na rzecz 

PT związane ze świadczeniem Usług BSA w technologii FTTH/FTTB w lokalu Abonenta oraz 

dostarczania uzgodnionego w Umowie sprzętu oraz dokumentacji 

Awaria – stan techniczny sieci lub jej elementów uniemożliwiający lub poważnie ograniczający 

świadczenie Usług.  

Awaria Masowa - Awaria uniemożliwiająca lub poważnie ograniczająca świadczenie usług dla 

większej liczby Abonentów PT.  Występuje w szczególności gdy: 

 OPL zdiagnozuje uszkodzenie lub niedostępność przynajmniej jednego węzła sieci 

telekomunikacyjnej np. PDU, OLT, Spliter,  

 zwiększona jest liczba zgłoszeń dotyczących awarii łączy abonenckich (tj. co najmniej 20 

zgłoszeń w ciągu jednej godziny w jednym obszarze geograficznym takim jak miejscowość, 

dzielnica), 

 mają miejsce Prace planowe, o których PT nie zostało poinformowane, lub prace planowe 

mają  znacznie szerszy zakres wpływu na usługi niż to było zgłoszone. 

Awaria masowa  nie dotyczy sytuacji spowodowanej Pracami Planowymi w sieci w czasie ich 

trwania, pod warunkiem ich wcześniejszego zgłoszenia zgodnie z ustaleniami.   

Biorca – przedsiębiorca telekomunikacyjny, do którego Abonent wnioskuje o zawarcie Umowy 

Abonenckiej. 

BRAS (ang. Broadband Remote Access Server) – serwer zdalnego dostępu do usług 

szerokopasmowych. 

Budynek OPL – budynek (w tym nieruchomość budynkowa) będący w całości lub w części we 

władaniu OPL. 



Cennik – obowiązujący cennik określający wysokość poszczególnych opłat wnoszonych przez 

PT na rzecz OPL z tytułu świadczeń wykonywanych w ramach Usług, zawarty w Załączniku 

Finansowym do Umowy.  

CTU – Centralny Terminarz Umówień. Funkcjonalność umożliwiająca umówienie na konkretną 

datę Partnera Technicznego OPL na instalację Usługi w lokalu Abonenta. 

Część detaliczna OPL – działalność OPL polegająca na świadczeniu usług Abonentom OPL. 

Część hurtowa OPL – działalność OPL polegająca na obsłudze przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych i części detalicznej OPL. 

CPE (Customer premises equipment) -  urządzenie aktywne, które separuje sieci VLAN/LAN oraz 

zapewnia funkcjonalności ze świadczeniem usług bazujących na Internecie np. router. 

Dawca – przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego Abonent wnioskuje o zawarcie Umowy 

Abonenckiej z Biorcą.  

Dobudowa LPŚ wykraczająca poza ustalony Standard - dotyczy przyłącza abonenckiego 

budowanego przez OPL, którego zakres prac i materiałów przy budowie  wykracza poza Standard  

ustalony w Umowie. 

Dobudowa LPŚ w ramach ustalonego Standardu – dotyczy przyłącza abonenckiego 

budowanego przez OPL którego  zakres prac i materiałów przy budowie mieści się w  Standardzie 

ustalonym w Umowie.  

Dostęp – oznacza hurtowy dostęp telekomunikacyjny do sieci OPL realizowany na podstawie 

niniejszej Umowy w celu świadczenia przez OPL Usługi BSA na Obszarach Regulowanych.  

Dzień Roboczy (DR) – wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych  

od pracy. Przy obliczaniu terminów liczonych w dniach, o których mowa w treści niniejszej Umowy, 

nie uwzględnia się dnia wpływu komunikatu do uczestnika procesu. 

Elektroniczny Kanał Wymiany Danych (EKWD) – kanał komunikacji oparty na wymianie plików 

xml, w którym wymiana komunikatów następuje poprzez Web Service lub e-mail.  

FTTH (ang. Fiber To The Home) – światłowód doprowadzony do Lokalu umożliwiający 

świadczenie Usługi BSA. 

FTTB (ang. Fiber To The Building) – światłowód doprowadzony do budynku umożliwiający 

świadczenie Usługi BSA. 

Interfejs Systemu Informatycznego (ISI) –EKWD, zestawiony pomiędzy OPL a PT, przez który 

PT uzyskuje możliwość efektywnego składania wniosków, zamówień, prognoz, zgłaszania 

reklamacji, modyfikacji usług, Prac Planowych i Awarii dotyczących usług oraz naliczania opłat. 

Ponadto, Interfejs Systemu Informatycznego umożliwia PT dostęp do baz danych OPL 

zawierających informacje przewidziane w ramach IO, pozwalających na określenie możliwości 

świadczenia Usługi Abonenckiej. W rozwiązaniu docelowym także dostęp do Centralnego 

Terminarza Umówień (CTU). 



ID Łącza – niezmienny numer dla danego Łącza Abonenckiego uzyskiwany w ramach IO 

spełniający następujące wymagania: 

a) możliwość jednoznacznej identyfikacji Łącza Abonenckiego, także w przypadku, gdy w 

danej lokalizacji (pod danym adresem) znajduje się więcej niż jedno zakończenie sieci 

(zakończenie Łącza Abonenckiego), 

b) możliwość jednoznacznej identyfikacji Łącza Abonenckiego bez konieczności podawania 

adresu zakończenia łącza (Łącza Abonenckie Aktywne) , 

c) możliwość uzyskania danych dotyczących konkretnego Łącza Abonenckiego, w tym 

parametrów fizycznych łącza i jego przebiegu, 

d) zwiększenie ochrony danych osobowych w procesie udostępniania IO, 

e) możliwość jednoznacznej identyfikacji Łącza Abonenckiego pomimo zmiany Abonenta lub 

operatora świadczącego usługi na danym Łączu Abonenckim, 

f) możliwość jednoznacznej identyfikacji usług świadczonych na danym Łączu Abonenckim,  

g) możliwość ustalenia adresu PDU. 

Identyfikator Zamówienia (migracji) – unikalny numer identyfikujący Zamówienie wraz 

z odpowiadającym mu Oświadczeniem Abonenta. Składa się z 15 cyfr w formacie 

XXXXXZZZZZZZZZZ gdzie pięć cyfr X oznacza identyfikator przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 

przydzielony przez UKE i odpowiada on numerowi, pod którym dany przedsiębiorca 

telekomunikacyjny został wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Identyfikator 

Zamówienia nadaje PT lub OPL, w zależności od tego kto wnioskuje o przeprowadzenie migracji. 

Informacje Ogólne (IO) – dane udostępniane PT na potrzeby korzystania z dostępu do Usług, 

określone w Załączniku Usługowym. 

Infrastruktura Telekomunikacyjna – urządzenia telekomunikacyjne, za wyjątkiem 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.  

Interfejs Techniczny Połączenia Sieci – miejsce styku pomiędzy współpracującymi ze sobą 

urządzeniami sieci PT oraz OPL, ze zdefiniowanymi na podstawie zaleceń międzynarodowych i 

norm polskich parametrami technicznymi, o standaryzowanym modelu informacyjnym i 

protokołach telekomunikacyjnych, umożliwiający przesyłanie informacji i prawidłową współpracę 

obu Sieci.  

Lista Adresów – lista adresów Łączy Abonenckich wszystkich już gotowych do świadczenia 

Usługi lub planowanych do wybudowania, zawierająca co najmniej: 

- w odniesieniu do Łączy Abonenckich gotowych do świadczenia Usługi: 



a) dla Punktu Adresowego: adres pocztowy uwzględniający kod pocztowy, miasto, ulica, 

numer (zgodnie z TERYTem) i liczbę lokali, 

b) Status LPŚ – aktywne/nieaktywne (aktywne poprzez wskazanie ID łącza) 

c) rok wybudowania Łącza Abonenckiego 

d)  Standard/poza standard (informacja niewiążąca) 

e) wybudowane/niewybudowane LPŚ jeśli informacje takie będą dostępne 

- w odniesieniu do planowanych Łączy Abonenckich: 

a) Adres: miasto, ulica (zgodnie z TERYTem) i szacowaną liczbę mieszkań 

b) Planowaną datę udostępnienia Łączy Abonenckich. 

Lokal – miejsce wskazane przez Abonenta, w którym jest lub ma być świadczona Usługa BSA.  

Lokal Usługowy - to część budynku składająca się z jednego lub więcej pomieszczeń, 

wydzielona stałymi przegrodami budowlanymi, nie będąca lokalem mieszkalnym i przeznaczona 

do celów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Lokalna Pętla Światłowodowa (LPŚ) - fragment połączenia światłowodowego zrealizowanego 

w technologii FTTH obejmującego odcinek od Zakończenia Sieci do pierwszego ODF 

poprzedzającego zwielokratniające urządzenie pasywne (Splitter optyczny). 

Łącze Abonenckie (HHC) – obwód wykonany w technologii FTTH lub FTTB dla Wyniesionego 

ONT- składający się z LPŚ oraz odcinków sieci - łączący OLT  

z Zakończeniem sieci. 

Łącze Abonenckie Aktywne (ŁAA) – Łącze Abonenckie wraz z Przyłączem Abonenckim, 

na którym OPL świadczy Usługę Abonencką lub Usługę BSA.  

Łącze Abonenckie Nieaktywne (ŁAN) – Łącze Abonenckie, na którym OPL nie świadczy Usług 

Abonenckich lub Usługi BSA na rzecz innego podmiotu. 

Migracja – proces realizowany przez OPL polegający na przeniesieniu Usługi Abonenckiej od 

Dawcy do Biorcy. 

MFH – (Multi Family House) oznacza budynek mieszkalny wielorodzinny (blok lub dom) 

znajdujący się pod danym adresem obejmujący co najmniej 5 lokali mieszkalnych. MFH obejmuje 

także budynki, w których oprócz co najmniej 5 lokali mieszkalnych znajdują się także lokale 

usługowe.  

MWD Procesy (MWDP) – Model Wymiany Danych Procesy – dokument opisujący zasady 

realizacji procesów, publikowany na stronie www.orange.pl  

MWD Komunikaty (MWDK) – Model Wymiany Danych. Opis zasad komunikacji elektronicznej 

poprzez ISI, stanowiący część MWD Procesów, publikowany na stronie www.orange.pl. 

http://www.orange.pl/
http://www.orange.pl/


Obszar Regulowany – obszary gminne, na których zgodnie odpowiednimi rozstrzygnięciami 

Prezesa UKE lub właściwych sądów, nie występuje skuteczna konkurencja na rynku właściwym 

obejmującym dostęp BSA do Sieci FTTH.  

ODF (ang. Optical Distribution Frame) – przełącznica optyczna. 

Okres Rozliczeniowy – ma znaczenie zdefiniowane w Załączniku Finansowym 

OLT (ang. Opitcal Line Termination) – zakończenie linii optycznej. Urządzenie aktywne 

zapewniające połączenie systemów dostępowych aktywnych (ONU) i pasywnych z publiczną 

siecią telekomunikacyjną. 

ONT (ang. Optical  Network Termination) – urządzenie aktywne montowane u Abonenta w celu 

realizacji transmisji w sieciach FTTH.  

Opcja Usługi – wariant Usługi BSA charakteryzujący się parametrami technicznymi 

i funkcjonalnymi wyrażonymi w maksymalnej szybkości transmisji danych do i od Abonenta, 

zgodnie z Załącznikiem Usługowym. 

Oświadczenie Abonenta (Oświadczenie) – dokument podpisany przez Abonenta, ważny przez 

21 (dwadzieścia jeden) dni od momentu jego podpisania, w którym Abonent wyraża wolę 

dotyczącą świadczonych na jego rzecz Usług Telekomunikacyjnych z wykorzystaniem Łącza 

Abonenckiego.  

Wzór Oświadczenia Abonenta dla realizacji Zamówienia na Usługę niepowiązaną z NP stanowi 

Załącznik Wzór Oświadczenia Abonenta do Umowy.  

PoE Injector (Power over Ethernet Injector) – urządzenie dodające napięcie stałe  

na żyłach kabla UTP instalowane w lokalu Abonenta w przypadku Wyniesionego ONT (FTTB). 

PoE Splitter (Power over Ethernet Splitter) – urządzenie odbierające napięcie stałe z żył kabla 

UTP instalowane w lokalu Abonenta lub poza w przypadku Wyniesionego ONT (FTTB). 

Połączenie Międzysieciowe – połączenie pomiędzy Siecią OPL i Siecią PT, realizowane 

z wykorzystaniem PDU. 

PPP (ang. Point to Point Protocol) – protokół służący do tworzenia połączenia typu punkt-punkt 

w sieciach teleinformatycznych do transferu danych. Protokół PPP jest opisany przez IETF 

w specyfikacji RFC 1661. 

Protokół Odbioru – dokument zawierający potwierdzenia obu Stron zakończenia pozytywnego 

testów i uruchomienia komercyjnego komunikacji masowej MWDP wersja przejściowa  lub MWDP 

wersja docelowa. 

Przełącznica OPL – urządzenie DDF (Digital Distribution Frame), ODF (Optical Distribution 

Frame), PG [Przełącznica Główna], stanowiące własność OPL, wyposażone odpowiednio w 

złącza symetryczne, współosiowe, optyczne, do których są dołączone kable telekomunikacyjne 

miedziane lub optyczne. 



Przerwa – przerwa w świadczeniu Usługi, nie będąca Awarią, spowodowana w szczególności 

pracami planowymi albo przerwa w świadczeniu Usługi Abonenckiej. 

Przyłącze Abonenckie – odcinek pomiędzy zakończeniem sieci rozdzielczej lub punktem 

dostępowym a Zakończeniem sieci w lokalu Abonenta.  

Punkt Dostępu do Usługi (PDU) – miejsce, określone przez nazwę kodową (SEZTEL) i adres 

pocztowy, w którym PT uzyskuje dostęp do Sieci OPL. W miejscu tym jest możliwa wymiana 

i rejestracja ruchu telekomunikacyjnego i sygnalizacji międzysieciowej.  

RFC (ang. Request for Comments) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów 

związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi tworzonych przez organizację IETF 

(Internet Engineering Task Force).  

Repeater WiFi – wzmacniacz sygnału WiFi.  

Sieć Ethernet – sieć telekomunikacyjna zrealizowana w technologii Ethernet przeznaczona do 

pakietowej transmisji danych. 

Sieć IP – sieć telekomunikacyjna zrealizowana w technologii IP przeznaczona do pakietowej 

transmisji danych. 

Sieć PT – stacjonarna publiczna sieć telekomunikacyjna PT.  

Sieć OPL – stacjonarna publiczna sieć telekomunikacyjna OPL. 

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od strony, 

któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności:  

a) wojna a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy,  

b) katastrofy naturalne np. burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie. 

SLA  – zbiór wskaźników efektywności, których definicja znajduje się w Załączniku SLA 

Splitter optyczny – urządzenie pasywne, będące częścią pasywnej optycznej sieci 

dystrybucyjnej, którego zadaniem jest podział mocy sygnału optycznego z OLT i agregacja 

sygnałów optycznych od urządzeń abonenckich ONT (Urządzenia ONT zapewniane są przez PT 

lub OPL według wyboru PT) w celu realizacji transmisji w sieciach xPON. 

Strefa obsługi (SO) – obszar geograficzny obsługiwany przez PDU opisany numerami ID Łącza 

Abonenckiego i adresami Łączy Abonenckich. 

Strona – OPL lub PT (lub łącznie Strony)  

Strona Nadzorująca – strona zobowiązana do pilotowania i nadzorowania działań 

podejmowanych w czasie lokalizacji i usuwania Awarii.  

Umowa Abonencka – umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

zawarta przez Abonenta z PT, OPL lub innym operatorem.  



Umowa SOR – Umowa o Dostępie telekomunikacyjnym w zakresie rozpoczynania i zakańczania 

połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy abonenckich w sposób 

zapewniający dostęp pełny lub współdzielony, dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci 

telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych z ……roku, 

Nr …….. zawarta pomiędzy OPL i PT lub umowa, która ją zastąpi. 

Urządzenia – urządzenia telekomunikacyjne spełniające normy techniczne, określone 

obowiązującymi przepisami prawa, zainstalowane zgodnie z Umową. 

Urządzenie Końcowe – sprzęt telekomunikacyjny przyłączony do zakończenia sieci FTTH OPL 

lub FTTB dla instalacji w przypadku Wyniesionego ONT, znajdującego się  

w lokalu abonenta, w szczególności: set-top-box (STB), Urządzenie Zintegrowane, CPE. 

Urządzenie Zintegrowane – Urządzenie Końcowe integrujące funkcje co najmniej CPE i ONT, 

zapewniające wzajemną separację tych funkcji. 

Usługa/Usługi – Usługa BSA wraz z Usługami Towarzyszącymi, świadczona  

w technologii FTTH lub FTTB, o parametrach określonych w Umowie. Zakres Usługi  

oraz szczegółowe zasady współpracy został określony w Załączniku Usługowym. 

Usługa Abonencka – usługa telekomunikacyjna, świadczona Abonentowi na podstawie Umowy 

Abonenckiej. 

Usługa BSA – usługa szerokopasmowego dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, świadczona z 

wykorzystaniem włókna światłowodowego (FTTH) i/lub kabla ethernetowego w przypadku 

Wyniesionego ONT bezpośrednio do lokalu Abonenta  

(oraz transmisji danych. 

Usługa hurtowa – usługa telekomunikacyjna, świadczona przez OPL na podstawie Umowy 

na rzecz PT, w celu jej dalszego świadczenia Abonentom PT. 

Usługa Telekomunikacyjna (UT) – usługa polegająca na przekazywaniu sygnałów w sieci 

telekomunikacyjnej. 

Usługi Towarzyszące - usługi świadczone przez OPL na rzecz PT w związku z Usługą BSA 

określone  w Załączniku Usługowym. 

Ustawa – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800  

z późn. zm.).  

VLAN (ang. Virtual LAN ) – wirtualne połączenie w Sieci Ethernet. 

Węzeł Ethernet – węzeł Sieci Ethernet. 

Węzeł IP – węzeł w Sieci IP. 

Węzeł sieci telekomunikacyjnej – urządzenie w sieci telekomunikacyjnej używane do 

świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych umożliwiające dostęp do tej sieci. 



Właściwy Organ – organ administracji samorządowej, rządowej lub inny organ administracji 

państwowej właściwy do podejmowania rozstrzygnięć w danym zakresie, w szczególności Prezes 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Weryfikacja Dostępności Usługi - weryfikacja możliwości świadczenia Usługi BSA w danej 

lokalizacji, z wykorzystaniem systemu informatycznego. 

Wyniesiony ONT – typ instalacji FTTB, w którym urządzenie ONT może znajdować się poza 

lokalem abonenckim, a usługa BSA jest świadczona na ostatnim odcinku za pomocą kabla 

Ethernetowego z wykorzystaniem urządzeń PoE Injector (Power over Ethernet Injector) oraz PoE 

Splitter (Power over Ethernet Splitter). 

Zakończenie sieci – wtyk lub gniazdo optyczne znajdujące się na końcu Łącza Abonenckiego 

albo urządzenie ONT albo PoE Injector w przypadku Wyniesionego ONT - jeśli zgodnie z Umową 

jest ono dostarczane przez OPL - znajdujące się w Lokalu, w którym kończy się Łącze 

Abonenckie. 

Zamówienie – informacja w formie elektronicznej przekazywana przez PT do OPL w celu 

realizacji Usługi i/lub Migracji. 

Zgłoszenie – informacja dotycząca powstania Awarii i wniosku o jej usunięcie. 

 

 PRZEDMIOT UMOWY 

2.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie wzajemnych praw i zobowiązań Stron związanych 

z udzieleniem PT przez OPL dostępu do łączy abonenckich  

poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji 

danych dla poziomu Ethernet w technologii FTTH/ FTTB w opcji Wyniesionego ONT dla MFH ze 

świadczeniem przez OPL Usług Towarzyszących na rzecz PT.   

2.2 Niniejsza Umowa określa w szczególności: 

2.2.1 zasady dostępu przez PT do Sieci OPL służącej świadczeniu przez OPL Usługi BSA 

i Usług Towarzyszących, 

2.2.2 zasady współpracy Stron, przed Dniem Rozpoczęcia Świadczenia Usług oraz po 

Dniu Rozpoczęcia Świadczenia Usług, 

2.2.3 zasady korzystania przez PT z Usług, ich zakres, warunki techniczne świadczenia 

Usług przez OPL oraz zasady rozliczeń z tego tytułu. 

2.3 Na podstawie niniejszej Umowy OPL zobowiązuje się świadczyć - na zasadach i za 

wynagrodzeniem określonym w niniejszej Umowie - na rzecz PT Usługi w oparciu o Sieć OPL, z 

wykorzystaniem wszystkich Łączy Abonenckich znajdujących się na Obszarach Regulowanych.  

2.4 Niniejsza umowa zastępuje zapisy dotyczące świadczenia Usługi BSA w technologii FTTH 

określone w Umowie SOR w zakresie w niej określonym.  



 

 Ogólne Zasady Świadczenia Usług 

3.1 OPL zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług na zasadach i w terminach określonych w 

niniejszej Umowie.  

3.2 Ustalenie przez Strony Dnia Rozpoczęcia Świadczenia Usługi wymaga uprzedniego dokonania 

następujących czynności w kolejności wskazanej poniżej: 

3.2.1 Przeprowadzenia, z pozytywnym wynikiem, testów technicznych, mających na celu 

zweryfikowanie zakładanych przez Strony parametrów technicznych Usług; 

3.2.2 Podpisania przez Strony Protokołu Odbioru; 

 ZASADA NIEDYSKRYMINACJI 

4.1 OPL będzie świadczyć usługi na rzecz PT, tak aby PT mogła świadczyć swoje własne usługi 

telekomunikacyjne własnym Abonentom na warunkach technicznych i operacyjnych nie gorszych 

niż usługi świadczone przez OPL na rzecz jej Abonentów w porównywalnych sytuacjach, w 

szczególności w zakresie czasu przyłączenia do Sieci OPL i rozpoczęcia świadczenia usług, 

jakości sieci i usług, odpowiedniej przepustowości i reakcji na awarie.  

4.2 OPL ma prawo do wprowadzania nowych usług i modyfikowania istniejących usług dla 

Abonentów OPL według własnego uznania.  

4.3 OPL zaoferuje PT, na warunkach hurtowych zgodnych z zasadami określonymi w art. 4.1 

powyżej, możliwość wdrożenia analogicznych nowych lub zmodyfikowanych usług dla 

Abonentów PT, w szczególności w zakresie opcji prędkości, procesów oraz technologii 

dostępowej. Oferta OPL zostanie złożona przed wdrożeniem takich nowych lub zmodyfikowanych 

usług dla Abonentów OPL z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym przeprowadzenie 

negocjacji celem ustalenia warunków technicznych i finansowych wdrożenia nowych lub 

zmodyfikowanych usług, lecz nie później niż 3 miesiące przed planowanym wprowadzeniem 

przez OPL nowej opcji prędkości. Warunki wdrożenia nowych lub zmodyfikowanych usług 

świadczonych na rzecz PT zostaną ustalone przez Strony w aneksie do Umowy. Strony 

przystąpią do negocjacji w dobrej wierze, dotyczących rozszerzenia współpracy o świadczenie 

takich Usług. 

4.4 OPL zapewnia na zasadach symetryczności swoim własnym zespołom komercyjnym oraz PT 

informacje dotyczące dostępności infrastruktury oraz usług. O planowanych rozszerzeniach 

zasięgu sieci niezbędnych do umożliwienia świadczenia Usług, OPL będzie informować PT w tym 

samym czasie, w którym udostępnia te informacje publicznie, nie później niż na 3 miesiące przed 

planowanym oddaniem inwestycji z zachowaniem obowiązków regulacyjnych OPL. 

 ROZWÓJ TECHNICZNY W PRZYSZŁOŚCI 

5.1 Przyszłe zmiany techniczne wprowadzane przez OPL w odniesieniu do technologii świadczenia 

Usług oraz dodatkowe funkcjonalności dotyczące procesu realizacji Usługi, które będą dostępne 



dla klientów OPL będą udostępniane PT zgodnie z zasadą niedyskryminacji technicznej i 

operacyjnej, pod warunkiem ustalenia przez Strony warunków wdrożenia takich dodatkowych 

cech i funkcjonalności do warunków świadczenia Usług określonych w Umowie. 

5.2 W przypadku zmiany technologii świadczenia Usługi, OPL ma prawo dokonać migracji 

udostępnionych Łączy Abonenckich na łącza innego rodzaju, z zachowaniem wszystkich 

kluczowych parametrów świadczenia Usługi. 

 WŁASNOŚĆ AKTYWÓW 

6.1 Strony ustalają, że aktywa pozostają własnością poszczególnych Stron zgodnie ze stanem 

sprzed zawarcia Umowy. Strony uzgadniają również, że wszelkie przyszłe aktywa, niezbędne do 

prowadzenia działalności przez Strony, będą nabywane i staną się odrębną własnością 

poszczególnych Stron, zgodnie z ich potrzebami biznesowymi oraz niezależnie od jakiegokolwiek 

zaangażowania drugiej Strony - poza zobowiązaniami podjętymi na podstawie niniejszej Umowy. 

6.2 Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za istniejące i przyszłe aktywa będące w jej posiadaniu 

oraz w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających z takich aktywów w trakcie całego okresu 

obowiązywania Umowy. 

6.3 Strony nie będą dzielić się informacjami między sobą w zakresie planów inwestycyjnych czy 

marketingowych, poza informacjami dotyczącymi rozwoju sieci wyłącznie w zakresie niezbędnym 

do świadczenia Usług określonych w Umowie. 

6.4 OPL zapewnia przechowanie, logistykę, instalację, wymianę na inne w przypadku usterki 

Urządzeń Końcowych zapewnianych przez PT oraz odzyskanie sprzętu PT, zgodnie z zasadami 

określonymi w Załączniku Procesowym oraz Usługowym, („aktywa w przechowaniu”). W celu 

uniknięcia wątpliwości PT pozostaje właścicielem tych konkretnych urządzeń.  

6.5 W odniesieniu do aktywów w przechowywaniu stosuje się zasady określone w Załączniku 

Procesowym i Usługowym. Strony zobowiązują się do wdrożenia wszelkich niezbędnych 

ulepszeń w swoich procesach wewnętrznych w celu niedopuszczenia do wystąpienia strat w 

związku z przechowaniem aktywów. 

 WARUNKI FINANSOWE WSPÓŁPRACY  

7.1 Wynagrodzenie OPL składa się z opłat abonamentowych i jednorazowych, a także innych opłat 

za poszczególne czynności w wysokości i na zasadach określonych w Załączniku Finansowym. 

 OCHRONA TAJEMNICY TELEKOMUNIKACYJNEJ I INNE ZOBOWIĄZANIA STRON 

8.1 W ramach Umowy OPL zapewnia poprawne świadczenie Usług z parametrami technicznymi oraz 

parametrami/czasami obsługi serwisowej nie gorszymi niż parametry analogicznych usług 

świadczonych przez OPL własnym Abonentom. 

8.2 Strony są zobowiązane do zgodnego współdziałania w celu zapewnienia efektywnego 

wykorzystania istniejących zasobów Infrastruktury Telekomunikacyjnej znajdujących się w ich 

dyspozycji na potrzeby realizacji Usług.  



8.3 Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o wszelkich zdarzeniach zaistniałych  

w trakcie realizacji Usług mogących mieć wpływ na funkcjonowanie sieci, w tym  

na integralność ich sieci telekomunikacyjnych lub na jakość usług świadczonych Abonentom. 

8.4 W celu zachowania bezpieczeństwa informacji i ochrony danych, pracownicy współpracującego 

z PT (i podwykonawcy PT) oraz OPL, przed wejściem w posiadanie informacji bądź danych 

podlegających prawnej ochronie są zobowiązani do podpisania imiennych oświadczeń 

o zachowaniu tajemnicy i ochrony danych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 15 do 

Umowy. 

8.5 Współpraca OPL z PT w ramach przyłączonej sieci musi uwzględniać poniżej wymienione 

zasady: 

i. wzajemne zachowanie w tajemnicy informacji i danych prawnie chronionych, 

a w szczególności stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną, 

ii. wykorzystywanie informacji prawnie chronionych jedynie w celu wykonania Umowy. W 

szczególności informacje takie nie mogą być ujawniane innym działom, oddziałom, czy 

innym komórkom organizacyjnym OPL, jak i PT, ich spółkom zależnym oraz partnerom, 

dla których uzyskanie takich informacji mogłoby oznaczać działania prowadzące do 

ograniczenia lub naruszenia konkurencji, a także nieujawnionych do wiadomości 

publicznej informacji: technicznych, technologicznych, organizacyjnych, innych informacji 

posiadających wartość gospodarczą; 

iii. zachowywać w tajemnicy postanowienia Umowy, wszelkie informacje techniczne, 

technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące 

drugiej Strony, uzyskane w związku z negocjowaniem oraz realizacją Umowy, 

niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła1; 

iv. informacje prawnie chronione będą przekazane pracownikom współpracującego PT lub 

pracownikom jego podwykonawców, tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi 

mieć do nich dostęp dla celów wykonania Umowy, 

v. współpracujący PT nie będą kopiować, powielać lub w jakikolwiek sposób 

rozpowszechniać informacji prawnie chronionych, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

wykorzystanie tych informacji następuje w celu wykonania Umowy. W takim przypadku 

wszelkie kopie będą własnością PT, którego informacje dotyczą.  

8.6 Powyższe zasady nie będą miały zastosowania do tych informacji, które:  

i. są opublikowane, powszechnie znane lub zostały urzędowo podane do publicznej 

wiadomości, 

ii. zostały przekazane przez osobę trzecią w ramach wykonania Umowy 

                                                      

1 Dane te mogą być jednak udostępniane do celów postępowań administracyjnych. 



iii. zostały ujawnione przez jedną ze Stron Umowy za uprzednią pisemną zgodą 

drugiej Strony, 

iv. zostały ujawnione właściwym organom ze względu na wymogi prawa, 

v. zostały ujawnione za pisemną zgodą drugiej Strony podmiotowi finansującemu 

działalność Strony związaną z realizacją Umowy, 

vi. są przekazywane osobom świadczącym usługi doradcze, pod warunkiem 

uprzedniego uzyskania od tych osób pisemnego zobowiązania do zachowania w 

tajemnicy informacji prawnie chronionych, uzyskanych w związku z Umową. 

8.7 Zasady określone powyżej będą wiązać PT w czasie obowiązywania Umowy oraz przez 5 (pięć) 

lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. 

8.8 Pracownicy PT (i podwykonawcy PT), a także pełnomocnicy i doradcy, przed wejściem 

w posiadanie nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, 

technologicznych, organizacyjnych OPL lub innych informacji OPL posiadających wartość 

gospodarczą, co do których OPL podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, 

są zobowiązani do podpisania imiennych oświadczeń o zachowaniu tajemnicy OPL, według 

wzoru określonego w Załączniku nr 15 do Umowy.  

8.9 Strony są zobowiązane do: 

i. zachowania należytej staranności, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi 

lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń i sieci zgodnie z wewnętrznymi 

przepisami w tym zakresie oraz zbiorów danych przed nieuprawnioną ingerencją osób 

trzecich, 

ii. przetwarzania informacji i danych prawnie chronionych tylko i wyłącznie w przypadku, 

gdy są przedmiotem usługi świadczonej drugiemu PT lub są niezbędne do jej 

wykonywania, a także w celu wykonania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa 

państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego na żądanie uprawnionych 

ustawowo organów, albo gdy jest to konieczne w celu przetwarzania tych informacji w 

statystycznych systemach informatycznych.  

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

9.1 Z zastrzeżeniem przypadków, w których Strony przewidziały wyraźnie wyłączenie lub 

ograniczenie odpowiedzialności Stron, każda ze Stron będzie zobowiązana do naprawienia 

szkody poniesionej przez drugą Stronę w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania 

Umowy, chyba że takie niewykonanie bądź nienależyte wykonanie wynika z okoliczności, za które 

Strona nie ponosi odpowiedzialności, przy czym: 

9.1.1 Niezależnie od innych postanowień Umowy, żadna ze Stron nie będzie ponosić 

odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści; 



9.2 Każda ze Stron odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne działania 

i zaniechania. 

9.3 Naruszenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie zwalnia drugiej Strony z obowiązku 

wypełniania swoich zobowiązań wynikających z Umowy.  

 

 WARUNKI REGULACYJNE WSPÓŁPRACY 

10.1 Strony zobowiązują się w ramach współpracy określonej niniejszą Umową wykonywać wszelkie 

ciążące na nich obowiązki prawne i regulacyjne, wynikające z powszechnie obowiązujących 

przepisów, a także rozstrzygnięć sądów oraz Właściwych Organów, w szczególności w zakresie 

ochrony konkurencji, ochrony danych osobowych oraz zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej. 

10.2 Strony zobowiązują się dołożyć najwyższej staranności, aby osoby zaangażowane w wykonanie 

Umowy były świadome ograniczeń regulacyjnych i działały zgodnie z prawem, w szczególności 

w zakresie udostępniania i wykorzystywania informacji poufnych, których wymiana mogłaby być 

uznana za naruszenie prawa konkurencji, w tym też stosownego ograniczenia kręgu osób 

mających dostęp do takich informacji uwzględniając ich rolę w organizacji.  

10.3 Strony są świadome, że w świetle prawa konkurencji za poufną uznaje się informację, która z 

uwagi na swoją wartość gospodarczą nie jest przez przedsiębiorcę ujawniana do wiadomości 

publicznej, zaś jej ujawnienie zmniejsza niepewność innych uczestników rynku co do sposobu 

zachowywania się przedsiębiorcy na rynku. 

10.4 Ponieważ OPL wchodzi w posiadanie danych osobowych Abonentów PT i w związku z tym jest 

ich administratorem, OPL niniejszym upoważnia PT a PT zobowiązuje się do wykonania w imieniu 

OPL wobec takich Abonentów obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). W związku z powyższym, OPL nie będzie informowała 

powyższych Abonentów PT o fakcie przetwarzania ich danych osobowych przez OPL, chyba że 

PT nie wykona w tym zakresie swojego zobowiązania, o którym mowa powyżej, lub wykonana je 

nienależycie, a naruszenie nie zostanie usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez PT 

pisemnego wezwania OPL do usunięcia takiego naruszenia. 

 CZAS TRWANIA UMOWY 

11.1 Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony  

11.2 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 ROZWIĄZANIE UMOWY 



12.1 Każda ze Stron Umowy może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

utraty uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę tej umowy.  

12.2 Każdej ze Stron Umowy przysługuje prawo rozwiązania tej umowy z zachowaniem określonego 

poniżej okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze 

skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy:  

a) druga Strona umowy naruszyła istotne postanowienia tej umowy – okres wypowiedzenia wynosi 

2 miesiące.  

b) druga Strona umowy zalega z płatnościami wynikającymi z Umowy za 1 (jeden) okres 

rozliczeniowy i nie uiściła należności w dodatkowym terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

doręczenia jej pisemnego wezwania do zapłaty – okres wypowiedzenia wynosi 

30 (trzydzieści) dni, licząc od daty upływu ww. 14(czternasto) dniowego terminu. Rozpoczęcie 

biegu terminu wypowiedzenia następuje dopiero po upływnie dodatkowego 14(czternasto) 

dniowego terminu do zapłaty.  

12.3 OPL może wypowiedzieć Umowę, gdy PT będący Stroną tej umowy, nie uzupełnił, nie przedłużył 

albo nie dostarczył nowej Gwarancji Bankowej (albo Rezerwy Gwarancyjnej) w term inie 7 

(siedmiu) dni od otrzymania od OPL dodatkowego pisemnego wezwania – okres wypowiedzenia 

wynosi 30 (trzydzieści) dni, licząc od dnia upływu 7 (siedmio) -dniowego terminu. Rozpoczęcie 

biegu terminu wypowiedzenia następuje dopiero po upływnie dodatkowego 7 (siedmio) -

dniowego terminu do dokonania odpowiedniej czynności, o której mowa w zdaniu pierwszym.  

12.4 Strony mogą rozwiązać Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem  

3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego.  

12.5 W każdym przypadku wypowiedzenie Umowy należy dostarczyć w formie pisemnej do komórki 

organizacyjnej OPL lub PT, wskazanej w załączniku adresowym do Umowy.  

 

12.6 W przypadku wypowiedzenia Umowy PT utraci możliwość składania zamówień na udostępnienie 

kolejnych Łączy Abonenckich, ale OPL będzie zobowiązana, na zasadach i warunkach 

określonych w niniejszej Umowie, do świadczenia Usług na udostępnionych na podstawie 

niniejszej Umowy Łączach Abonenckich Abonentom PT przez czas trwania umów zawartych z 



nimi na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, a w przypadku umów z 

Abonentami PT zawartych na czas nieoznaczony – przez 4 miesiące od dnia rozwiązania Umowy.  

 POUFNOŚĆ 

13.1 Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w ścisłej poufności treści postanowień 

niniejszej Umowy oraz informacji związanych z wykonywaniem tej Umowy („Informacje”), z 

zastrzeżeniem art. 13.2. 

13.2 Wymogów określonych w art. 13.1 nie stosuje się do takich Informacji, które:  

13.2.1 są powszechnie znane lub zostały oficjalnie ujawnione do wiadomości publicznej, 

13.2.2 zostały ujawnione przez osobę trzecią bez naruszenia obowiązków wynikających z 

art. 13.1, 

13.2.3 zostały ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, 

13.2.4 zostały ujawnione do publicznej wiadomości lub przekazane właściwym władzom lub 

osobom ze względu na wymogi prawne, w szczególności obowiązki informacyjne 

ciążące na spółkach publicznych, 

13.2.5 zostały ujawnione podmiotowi, który finansuje działalność Strony, pod warunkiem że 

podmiot ten zobowiązał się zachować Informacje w poufności,  

13.2.6 zostały ujawnione członkom rady nadzorczej Strony lub osobom, które sprawują 

Kontrolę nad Stroną, 

13.2.7 zostały ujawnione doradcom prawnym, podatkowym, audytorom, dla których 

Informacje są niezbędne do wykonywania ich działalności, pod warunkiem że są 

zobowiązani zachować w poufności uzyskane Informacje. 

13.3 Obowiązki określone w art. 13.1 są wiążące dla każdej ze Stron w czasie obowiązywania Umowy 

oraz przez 5 (pięć) lat od jej rozwiązania. 

 KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 

14.1 Strony postanawiają, że pracownikom każdej ze Stron nie wolno jest udzielać ani przyjmować 

korzyści majątkowych lub osobistych w związku z Umową. 

14.2 Dla potrzeb niniejszej umowy Strony zgodnie postanawiają, iż udzielenie lub przyjęcie korzyści 

majątkowej lub osobistej przez pracowników każdej ze Stron w celu wpłynięcia na treść, zawarcie 

i wykonanie niniejszej Umowy (ze szkodą dla danej Strony) stanowi naruszenie postanowień 

ustępu 1 niniejszego artykułu. 

14.3 W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień niniejszego  artykułu, Strony 

podejmą niezwłocznie działania w celu usunięcia niekorzystnych skutków działań danej Strony, 

a w przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie 30 dni od momentu ujawnienia działania 



określonego w ustępie 2 niniejszego artykułu, każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania 

Umowy bez  wypowiedzenia oraz żądania pokrycia strat związanych z jej wypowiedzeniem. 

14.4 Niezależnie od powyższego Strony przyjmują do wiadomości, iż czynności opisane w pkt 1 i 2 

powyżej mogą stanowić znamiona przestępstw korupcyjnych w rozumieniu kodeksu karnego; w 

przypadku stwierdzenia takich znamion, strony zobowiązane są do zgłoszenia podejrzenia 

popełnienia przestępstwa  właściwym organom ścigania. 

 

 SIŁA WYŻSZA 

15.1 Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

wynikającego z Umowy spowodowane zdarzeniem Siły Wyższej, w takim zakresie i takim czasie, 

w jakim to zdarzenie uniemożliwia realizację Umowy. 

15.2 Każda ze Stron zobowiązana jest do natychmiastowego pisemnego powiadomienia drugiej 

Strony o zaistnieniu zdarzenia Siły Wyższej, chyba że takie powiadomienie nie jest możliwe na 

skutek wystąpienia Siły Wyższej, oraz o ustąpieniu zdarzenia Siły Wyższej, wywierającego wpływ 

na wykonywanie Umowy oraz do współpracy w zakresie przeciwdziałania takim zdarzeniom i 

usuwaniu ich następstw. 

15.3 Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej nie zwalnia od skutków niewykonania lub nienależytego 

wykonania obowiązków, które powinny być wykonane przed wystąpieniem lub po ustąpieniu tego 

zdarzenia. Strona dotknięta zdarzeniem Siły Wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego 

podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków zdarzenia, w zakresie umożliwiającym jej 

prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy. 

15.4 Zobowiązania Stron określone w Umowie zostaną zawieszone w całości lub częściowo do chwili 

ustania działania Siły Wyższej i przywrócenia warunków umożliwiających wykonywanie Umowy, 

jakie istniały przed zaistnieniem Siły Wyższej. Tym samym, Strony zobowiązują się do wdrożenia 

wszelkich środków koniecznych do usunięcia zakłóceń, które na skutek Siły Wyższej przerwały 

świadczenie usług, będących przedmiotem Umowy. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

16.1. Strony postanawiają, że w okresie obowiązywania zastępuje postanowienia Umowę SOR w zakresie 

Usługi BSA świadczonej w technologii FTTH,  w zakresie wynikającym z Umowy Strony zobowiązują się, 

iż świadczenie Usługi BSA w technologii FTTH odbywa się wyłącznie na zasadach Umowy.  

16.2. Umowa wchodzi w życie z dniem ………. . oraz na zasadach określonych przez Strony w porozumieniu 

o współpracy międzyoperatorskiej („Porozumieniu wdrożeniowym”) 

16.3 Każda Strona wykonuje działalność telekomunikacyjną, wypełniając zadania i obowiązki na rzecz 

obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie 



i na warunkach określonych w Dziale VIII Ustawy oraz w innych powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. 

16.4 Żadna ze Stron nie będzie używać logo, patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub 

jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej należących do drugiej Strony bez wyraźnej 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Niniejsza Umowa nie przewiduje przeniesienia ani udzielenia 

licencji dotyczącej korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej między Stronami. Jeżeli w 

trakcie obowiązywania Umowy zaszłaby konieczność korzystania z jakichkolwiek praw własności 

intelektualnej między Stronami, Strony zawrą odpowiednią umowę w tym zakresie. 

16.5 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy będzie lub zostanie uznane za nieważne lub 

niewykonalne (w tym w wyniku zmian przepisów prawa), pozostałe postanowienia Umowy 

pozostaną ważne. W takim przypadku Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu 

dokonania zmiany Umowy w taki sposób, aby odzwierciedlona została intencja Stron 

towarzysząca przyjęciu takiego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. 

16.6 Załącznik Adresowy OPL- lista danych kontaktowych do realizacji Umowy  została wskazana na 

stronie internetowej http://www.hurt-orange.pl/informator-adresowy/. Aktualne Załączniki 

Adresowe OPL do niniejszej umowy znajdują się na stronie internetowej http://www.hurt-

orange.pl/informator-adresowy/) Wszelkie zmiany danych adresowych OPL będzie każdorazowo 

komunikowała PT elektronicznie poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej 

http://www.hurt-orange.pl/informator-adresowy/ i za pośrednictwem wiadomości na wskazany 

przez PT w Załączniku Adresowym PT do niniejszej umowy.  

16.7 Załącznik Adresowy PT jest przesyłany przez PT wraz z zawarciem Umowy o Dostępie na adres: 

ObslugaKlientaOperatora@orange.com. Aktualizacja danych adresowych wskazanych przez PT 

będą każdorazowo komunikowane OPL elektronicznie za pośrednictwem wiadomości mail na 

adres: ObslugaKlientaOperatora@orange.com. 

16.8 Zmiana niniejszej Umowy (w tym jej załączników) wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności z zastrzeżeniem, że zmiana Załącznika Adresowego odbywa się na zasadach 

opisanych w pkt. 16.6  i 16.7 powyżej. 

16.9 OPL oświadcza, że Umowa została zawarta z PT  zgodnie z nałożonymi na OPL obowiązkami 

regulacyjnymi w zakresie rynku świadczenia usług hurtowego dostępu szerokopasmowego. 

Umowa wygasa w zakresie usług lub obszaru terytorialnego, które zostały wyłączone z 

obowiązków regulacyjnych nałożonych na OPL w zakresie usług objętych niniejszą Umową, z 

zastrzeżeniem zdania następnego. Wygaśnięcie Umowy następuje z upływem 90 dni od dnia, w 

którym zniesiono przedmiotowe obowiązki chyba, że decyzje lub postanowienie, o których mowa 

powyżej stanowią inaczej. 

http://www.hurt-orange.pl/informator-adresowy/


16.9 PT oświadcza, także, iż zapoznał się z Informacjami w zakresie wykonywania obowiązków na 

rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

przekazanymi przez OPL w ramach spotkań wdrożeniowych i zobowiązuje się do ich stosowania.  

16.10 Wypełniając obowiązek wynikający z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 118 z późn. zm.) w 

brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 

zatorów płatniczych (Dz.U. 2019, poz. 1649),  Orange Polska S.A. oświadcza, że posiada status 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przedmiotowej ustawy. 

16.11 Wypełniając obowiązek wynikający z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 118 z późn. zm.) w 

brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 

zatorów płatniczych (Dz.U. 2019, poz. 1649),  Operator oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu przedmiotowej ustawy.* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 ZABEZPIECZENIA 

17.1 Zasady zabezpieczeń 

17.1.1 W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, PT przekaże OPL:  

a) gwarancję bankową wystawioną przez bank polski lub przedstawicielstwo banku zagranicznego 

w Polsce („Gwarancja Bankowa”) albo2  

b) dowód dokonania blokady kwoty pieniężnej na rachunku bankowym PT wraz z pełnomocnictwem 

dla OPL do dysponowania tą kwotą („Rezerwa Gwarancyjna”)  

17.1.2 Gwarancja Bankowa albo Rezerwa Gwarancyjna zostanie przekazana OPL przez PT do zawartej 

Umowy w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania tej 

umowy. 

17.1.3. OPL odstępuje od żądania złożenia Gwarancji Bankowej bądź Rezerwy Gwarancyjnej, w 

przypadku jeśli PT, z którym OPL zawiera umowy, w okresie 2 (dwóch) lat przed zawarciem umów na 

podstawie ofert ramowych nie zalegał z płatnościami wobec OPL w ramach dotychczasowej współpracy 

międzyoperatorskiej. Przez zaleganie z płatnościami Strony rozumieją sytuację, w której PT nie uiścił 

należności na rzecz OPL po pisemnym wezwaniu do zapłaty w terminie wskazanym w wezwaniu do 

zapłaty. 

17.1.3.W przypadku, gdy PT nie będzie zalegał z płatnościami wobec OPL w ramach zawartych umów 

przez okres 2 (dwóch) lat od ich zawarcia, albo w ciągu 2 (dwóch) lat liczonych od uiszczenia ostatniej 

                                                      

2 PT dokonuje wyboru formy zabezpieczenia: gwarancja bankowa albo rezerwa gwarancyjna  



zaległości, OPL odstępuje od żądania utrzymywania przez PT zabezpieczenia roszczeń wynikających z 

niewykonania lub nienależytego wykonania.  

17.1.3.W przypadku opóźnień z płatnościami przez PT następujących po okresie 2 (dwóch) lat, OPL ma 

prawo żądać ponownego ustanowienia zabezpieczenia. Z żądaniem ustanowienia zabezpieczenia OPL 

może wystąpić w przypadku, gdy PT nie uiści należności po pisemnym wezwaniu przez TP do uiszczenia 

należności w dodatkowym terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wezwania. OPL odstępuje od 

utrzymywania zabezpieczenia, gdy PT nie będzie zalegał z płatnościami wobec OPL w ramach Umowy o 

Dostępie przez okres 6 (sześciu) miesięcy liczonych od uiszczenia ostatniej zaległości. 

  

 

17.2 Zabezpieczenie w postaci Gwarancji Bankowej 

17.2.1 PT, w terminie 3 (trzech) DR od dnia zawarcia z OPL Umowy, dostarczy OPL nieodwołalną, 

bezwarunkową, stale odnawialną, płatną na pierwsze żądanie OPL Gwarancję Bankową na 

kwotę odpowiadającą przewidywanej wysokości należności za minimum dwa okresy 

rozliczeniowe, oszacowaną zgodnie z przedstawionymi przez PT prognozowaną liczbą 

Abonentów obsługiwanych w ramach Usługi BSA – dla Usługi BSA. 

17.2.2. Treść Gwarancji Bankowej będzie zgodna z treścią wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 

do Część I Ogólnej. 

17.2.3. W przypadku, gdy PT opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego 

wynikającego z Umowy przez okres przekraczający 10 (dziesięć) dni  

od dnia wymagalności takiego zobowiązania, OPL będzie uprawniona do zaspokojenia swoich 

roszczeń z Gwarancji Bankowej po upływie 3 (trzech) DR od bezskutecznego pisemnego wezwania 

PT do zapłaty. 

17.2.4. PT dostarczy do OPL oświadczenie banku gwaranta o podwyższeniu Gwarancji Bankowej w 

terminie 14 (czternastu) dni od daty pisemnego wezwania przez OPL do podwyższenia 

zabezpieczenia. 

17.2.5. W przypadku wykorzystania przez OPL całości lub części kwoty Gwarancji Bankowej, PT 

ma obowiązek każdorazowo, w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia skorzystania z Gwarancji Bankowej, 

zapewnić uzupełnienie (odnowienie) Gwarancji Bankowej do kwoty określonej w Umowie albo 

dostarczyć nową Gwarancję Bankową na taką kwotę na warunkach określonych przez Strony. 

17.2.6. OPL zwraca Gwarancję Bankową w terminie 30 (trzydziestu) DR od ustania Umowy oraz 

odstąpienia przez OPL od tego rodzaju zabezpieczenia. 

17.2.7.  Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, uzupełnieniem lub przedłużeniem Gwarancji 

Bankowej obciążają PT. 



17.2.8.  Do chwili dostarczenia przez PT Gwarancji Bankowej, w przypadku wyboru tej formy 

zabezpieczenia, OPL może odmówić realizacji wniosku o uruchomienie/rozbudowę PDU, realizacji 

zamówień w ramach realizacji Usługi BSA. 

17.2.9. Prawo odmowy przez OPL realizacji zamówień, wniosków lub usług, o którym mowa w niniejszym 

punkcie, przysługuje OPL także w razie nieprzedłużenia, nieuzupełnienia lub niepodwyższenia przez 

PT Gwarancji Bankowej, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania PT do przedłużenia, 

uzupełnienia lub podwyższenia Gwarancji Bankowej w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 

(siedem) DR. 

17.3 Zabezpieczenie w postaci Rezerwy Gwarancyjnej 

17.3.1. PT, w terminie 3 (trzech) DR od dnia zawarcia Umowy, dostarczy OPL zaświadczenie 

o dokonaniu na rzecz OPL nieodwołalnej i bezterminowej Rezerwy Gwarancyjnej wraz 

z nieodwołalnym pełnomocnictwem dla OPL do dysponowania Rezerwą Gwarancyjną. Wysokość 

Rezerwy Gwarancyjnej odpowiadać będzie przewidywanej wysokości należności za minimum 

2 (dwa) okresy rozliczeniowe, oszacowanej zgodnie z przedstawionymi przez PT prognozowaną 

liczbą Abonentów obsługiwanych w ramach Usługi BSA. 

17.3.2. Rezerwę PT wnosi na specjalnie utworzony w tym celu własny rachunek w banku. Umowa PT 

z bankiem o prowadzenie takiego rachunku będzie zawierać zastrzeżenie, że PT nie ma prawa 

wypłacać z rachunku jakichkolwiek środków bez zgody OPL. Rezerwa Gwarancyjna zostanie 

zwolniona po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy, której dotyczy i po uregulowaniu przez PT 

wszystkich płatności należnych OPL w wykonaniu umowy, której dotyczy. 

17.3.3. Wraz z utworzeniem Rezerwy Gwarancyjnej, PT zobowiązuje się udzielić OPL nieodwołalnego 

i bezterminowego pełnomocnictwa do dysponowania Rezerwą Gwarancyjną. OPL zwróci PT 

pełnomocnictwo po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy i po uregulowaniu przez PT wszystkich 

płatności należnych OPL w wykonaniu Umowy.  

17.3.4. W przypadku, gdy PT opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego 

wynikającego z Umowy, przez okres przekraczający 10 (dziesięć) dni  

od dnia wymagalności takiego zobowiązania, OPL będzie uprawniona do zaspokojenia swoich 

roszczeń z Rezerwy Gwarancyjnej po upływie 3 (trzech) DR od bezskutecznego pisemnego 

wezwania PT do zapłaty. 

17.3.5. W przypadku wykorzystania przez OPL całości lub części kwoty Rezerwy Gwarancyjnej,  

PT ma obowiązek każdorazowo, w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia skorzystania z rezerwy 

Gwarancyjnej przez OPL, zapewnić uzupełnienie (odnowienie) Rezerwy Gwarancyjnej do kwoty 

określonej w Umowie albo dostarczyć nową Rezerwę Gwarancyjną na taką kwotę na warunkach 

określonych przez Strony.  

17.3.6. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem lub uzupełnieniem Rezerwy Gwarancyjnej obciążają 

PT. 



17.3.7. OPL zwalnia Rezerwę Gwarancyjną w terminie 7 (siedmiu) DR od ustania Umowy oraz 

odstąpienia przez OPL od tego rodzaju zabezpieczenia. 

17.3.8. Rezerwa Gwarancyjna może być oprocentowana na rzecz PT, a OPL wyraża zgodę na 

pobieranie odsetek od niej przez PT w terminach uzgodnionych z bankiem. 

17.3.9. Do chwili dostarczenia przez PT Rezerwy Gwarancyjnej, w przypadku wyboru tej formy 

zabezpieczenia, OPL może odmówić realizacji Usługi BSA.  

Prawo odmowy przez OPL realizacji zamówień, wniosków lub usług, o którym mowa w niniejszym 

punkcie, przysługuje OPL także w razie nie przedłużenia, nie uzupełnienia lub nie podwyższenia 

przez PT Rezerwy Gwarancyjnej, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania PT 

do przedłużenia, uzupełnienia lub podwyższenia Rezerwy Gwarancyjnej w wyznaczonym terminie nie 

krótszym niż 7 (siedem) DR. 

17.4. Modyfikacja wysokości zabezpieczenia 

17.4.1. Po stwierdzeniu, że zapotrzebowanie na Łącza Abonenckie wzrosło o co najmniej 25 

(dwadzieścia pięć) % w stosunku do pierwotnie zakładanej liczby Łączy, wskazanej 

w zapotrzebowaniu na Łącza Abonenckie lub wysokość zobowiązań pieniężnych wobec 

OPL za dwa kolejne miesiące kalendarzowe przekroczyła kwotę określoną w dokumencie 

zabezpieczenia, OPL zwraca się o stosowne podwyższenie kwoty zabezpieczenia, lub 

dostarczenie nowego zabezpieczenia. Stosownie do złożonego wniosku PT jest 

zobowiązany spełnić żądanie OPL w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania 

pisemnego wezwania. 

17.4.2. Po stwierdzeniu, że PT wystąpił do OPL z wnioskiem o likwidację PDU, PT może 

odpowiednio obniżyć kwotę zabezpieczenia. 

 CESJA 

18.1. W ramach cesji operatorskiej przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy 

odbywa się zgodnie z przepisami kc. 

18.2. Bez uprzedniej, pisemnej zgody OPL, PT nie ma prawa poddzierżawić żadnych 

elementów infrastruktury OPL wykorzystywanej w celu zapewnienia usługi, ani też udostępniać 

ich z jakiegokolwiek tytułu i na jakichkolwiek warunkach, nawet bezpłatnie lub okresowo, na 

rzecz podmiotów trzecich. 

 Prognozy zapotrzebowania 

19.1 Zasady składania prognoz 

19.1.1. PT zobowiązany jest do przekazywania do OPL dokumentu (zwanego dalej „Prognozą”) 

określającego: 



a. przewidywaną liczbę prognozowanych Łączy Abonenckich, w podziale na strefy obsługi  

b. przewidywaną liczbę oraz typy interfejsów w poszczególnych PDU dla poziomu 

Ethernet, z których zamierza korzystać dla potrzeb świadczenia Usług Abonenckich; 

19.1.2. Prognoza przekazywana będzie do OPL cztery razy do roku i odnosić się będzie do 

okresu jednego kwartału począwszy od kwartału następującego po tym, w którym 

składana jest pierwsza prognoza. Prognoza powinna być składna w podziale 

miesięcznym, przy czym do obliczeń odchyleń Prognozy stosuje się wartość kwartalną. 

19.1.3. Prognozy przygotowane przez PT powinny zostać przesłane do OPL nie później niż 1 

(jeden) miesiąc przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą.  

19.1.4. W ramach procesu prognozowania, przez datę rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych kwartałów rozumie się: 

a) Kwartał I: 1 stycznia (pierwszy dzień kwartału) – 31 marca (ostatni dzień 

kwartału); 

b) Kwartał II: 1 kwietnia (pierwszy dzień kwartału) – 30 czerwca (ostatni dzień 

kwartału); 

c) Kwartał III: 1 lipca (pierwszy dzień kwartału) – 30 września (ostatni dzień 

kwartału); 

d) Kwartał IV: 1 października (pierwszy dzień kwartału) – 31 grudnia (ostatni dzień 

kwartału). 

19.1.5. Prognozy przygotowane przez PT są przesyłane do OPL poprzez ISI, z zastrzeżeniem, 

że do czasu uruchomienia funkcjonalności ISI, prognozy będą przesyłane na 

dotychczasowych zasadach. 

19.1.6. PT dostarcza do OPL pierwszą Prognozę z chwilą podpisania Umowy. Prognoza ta 

powinna obejmować okres do końca kwartału, w którym Umowa została podpisana oraz 

następny kwartał.  

19.1.7. W okresie 12 miesięcy  od (i) uruchomienia 1-szego PDU, lub (ii) daty zawarcia Umowy, 

w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, prognozy złożone przez PT PDU 

nie wywołują dla PT negatywnych konsekwencji, o których mowa w ppkt. 19.2.3 , a OPL 

realizuje złożone zamówienia w ramach istniejących zasobów. Jeżeli OPL wykaże, że 

występujące w tym okresie Awarie lub Przerwy w świadczeniu Usług Regulowanych 

spowodowane są błędnymi Prognozami dostarczonymi przez PT, OPL nie ponosi z tego 

tytułu odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania, kar umownych 

lub zapewnienia bonifikaty, o których mowa w Umowie. 

19.1.8. W przypadku, gdy PT nie prześle Prognozy do OPL w określonym w ust. 19.1.4 terminie, 

OPL będzie realizować zamówienia dla danego okresu zgodnie z ostatnią przedstawioną 

przez PT Prognozą. 



19.1.9. W przypadku, gdy z leżącej po stronie OPL przyczyny, w danym kwartale, OPL nie 

zrealizuje prawidłowo złożonych i nie odrzuconych (z powodu złożenia przez PT Zamówień 

na Łącza Abonenckie, które nie podlegają uwolnieniu, braku możliwości technicznych lub 

zagrożenia integralności sieci OPL (udowodnionego), zamówień PT złożonych w granicach 

jego Prognozy na dany kwartał, PT nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji złożenia 

zamówień w ilości odbiegającej od prognozowanej, w szczególności tych, o których mowa 

w ppkt. 19.2.3. 

19.1.10. Prognozy PT dla danego PDU są wiążące dla PT pod warunkiem terminowego 

realizowania przez OPL PDU w danej lokalizacji. 

19.1.11. W przypadku, gdy z przyczyn, za które OPL ponosi odpowiedzialność, termin 

komercyjnego oddania PDU przekracza 14 (czternaście) dni PT jest zwolniony w danym 

kwartale z konieczności przedstawia Prognozy dla danego PDU. 

19.1.12.  Prognozy powinny być przygotowane przez PT zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 7.  

19.2 Zasady prognozowania 

19.2.1. Wielkość prognozowana na dany kwartał będzie porównywana z rzeczywistymi 

zamówieniami złożonymi w tym kwartale. 

19.2.2. Limity odchyleń na prognozowany okres jednego kwartału: 

 

 

Odchylenia (δmax =) Dolny limit odchylenia Górny limit odchylenia 

dla Usługi BSA -20% 20% 

19.2.3. PT jest zobowiązany do przestrzegania górnych i dolnych limitów odchyleń. 

(a) Limity odchyleń 

1. OPL jest zobowiązana do realizacji prawidłowo złożonych zamówień mieszczących się w granicach 

Prognoz na dany kwartał z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. W przypadku przekroczenia górnego limitu odchyleń δmax wskazanego w pkt 19.2.2  np.:  

gdy Prognoza była zbyt niska, OPL dołoży starań, aby dostarczyć zamawiane Usługi z 

zastrzeżeniem, że w wypadku zamówień przekraczających górny limit odchyleń OPL nie 

gwarantuje terminowości ich realizowania, a PT nie przysługuje prawo do naliczenia OPL kary 

umownej za nieterminowe realizowanie zamówień. Ponadto, OPL pobiera podwyższoną o 50% 

opłatę instalacyjną związaną realizacją Usługi Abonenckiej oraz za każdy zrealizowany powyżej 

górnego limitu odchyleń port w PDU dla Usługi BSA.  



(b) Dolne limity odchyleń 

1. W przypadku przekroczenia dolnego limitu odchyleń δmax wskazanego w pkt 19.2.2 np.:  

gdy Prognoza była zbyt wysoka, dla zapewnienia dokładności składanych Prognoz i uniknięcia 

rozbudowywania zbędnej pojemności w Sieci OPL, na PT zostanie nałożona opłata w wysokości 

100 (sto złotych) PLN za każde niezłożone zamówienie (różnica między liczbą prognozowanych 

zamówień z uwzględnieniem odchylenia określonego w pkt 19.2.2 a rzeczywiście złożonych do 

OPL). Opłata będzie pobierana od PT z dołu po zakończeniu kwartału kalendarzowego.  

 

(c) Rozliczenia za błędne prognozy  

1. Opłaty, o których mowa w ppkt 19.2.2  i ppkt 19.2.3  będą pobierane od PT z dołu po zakończeniu 

kwartału kalendarzowego. Dla celów obliczania górnych limitów odchyleń, wszystkie zamówienia 

złożone przez PT, a nie zrealizowane przez OPL z jakichkolwiek przyczyn, będą traktowane, tak jakby 

przez OPL zostały zrealizowane.  

2. Do każdego rozliczenia Prognozy nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty zakończenia kwartału, 

którego dotyczy Prognoza, OPL będzie dołączać elektroniczny wykaz na płycie CD poszczególnych 

pozycji zrealizowanych zamówień na dane Łącze Abonenckie, który będzie zawierał następujące 

pola: 

a) ID Łącza; 

b) datę przyjęcia przez OPL zamówienia na daną Usługę Regulowaną; 

c) przypisanie danego zamówienia do PDU. 

 

3. Opóźnienie w doręczeniu PT wykazu, o którym mowa w ust. 2 skutkuje przesunięciem, o czas 

opóźnienia, terminu płatności, o których mowa w pkt 19.2.2  i ppkt 19.2.3 za przekroczenie limitów 

odchyleń.  

(d) Prognozy zamówień dla PDU 

1. W ramach Prognozy zamówień na Usługi BSA podawane są ilość i rodzaj interfejsów fizycznych dla 

poszczególnych PDU, to jest: 

a) dla poziomu Ethernet liczba portów 1 GE, 10 GE, 100 GE.  

2. W przypadku Prognoz dotyczących PDU limit odchylenia δmax ma zastosowanie do sumy 

prognozowanych zamówień na poszczególne typy interfejsów dla wszystkich PDU z zaokrągleniem 

do pełnej liczby na korzyść PT.  

3. Różnica miedzy ostatnią Prognozą a rzeczywistą liczbą zamówień w zakresie liczby portów dla 

poszczególnych PDU może wynosić co najwyżej 1 (jeden) port (to znaczy, w przypadku 

prognozowania 2 portów rzeczywiste zamówienia odpowiednio w danym kwartale mogą być równe 

1, 2 lub 3 porty danego typu). 



4. W przypadku, gdy różnica między ostatnią Prognozą, a rzeczywistą liczbą zamówień jest większa niż 

jeden port, PT ponosi opłatę z tytułu niezamówionych portów w wysokość 2500 (słowie dwa tysiące 

pięćset złotych) PLN za każdy port.  

 

 PRAWO WŁAŚCIWE 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego. W razie 

rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a załącznikami do niej, pierwszeństwo mają zapisy 

zawarte w Umowie. 

 ZAWIADOMIENIA  

21.1 Wszelka korespondencja oraz oświadczenia składane przez Strony w związku z umową będą 

sporządzane na piśmie i, pod rygorem bezskuteczności, doręczane: (i) osobiście, (ii) przez 

kuriera, (iii) pocztą elektroniczną albo (iv) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na 

odpowiedni adres wskazany w Załączniku Adresowym.  

 

 INTEGRALNOŚĆ UMOWY 

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 Załączniki: 

 

Nr 

załącznika 
Tytuł Załącznika 

1.  Reprezentacja OPL 

2.  Reprezentacja PT 

3.  

Załącznik Adresowy OPL i PT 

Załącznik adresowy OPL- http://www.hurt-orange.pl/informator-

adresowy/ 

4.  Załącznik Usługowy 

5.  Załącznik Finansowy 

6.  Załącznik SLA 

7.  Wzór prognozy zapotrzebowania na Łącze Abonenckie 

8.  Wzór Rezerwy Gwarancyjnej; 

9.  Wzór Gwarancji Bankowej  

10.  Kanały Awaryjne 

http://www.hurt-orange.pl/informator-adresowy/
http://www.hurt-orange.pl/informator-adresowy/


11.  
Wzór Oświadczenia Abonenta 

(dla realizacji Zamówienia na Usługę niepowiązaną z NP.) 

12.  Protokół Przekazania Urządzeń 

13.  Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy i ochrony danych 

 

 


