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Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej „Umową Ramową”, 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, zgodnie z kopią odpisu KRS, 

stanowiącą Załącznik Nr 15 do Umowy Ramowej, zwaną dalej „OPL” reprezentowana przez: 

............................................................................................................, 

dokumenty dotyczące reprezentacji stanowią Załącznik Nr 15 „Dokumenty dotyczące 

reprezentacji OPL” do Umowy Ramowej 

 
a 

................................................................................................................................................... 

z siedzibą i adresem w ................................................................................................... (kod), 

przy ulicy ................................................................................................................................., 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

.................................................................................................................................................., 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ......................................................................, 

REGON ......................................................................, 

NIP ......................................................................, 

kapitał zakładowy wynosi ........................................................... zł, 

zgodnie z aktualną na dzień zawarcia Umowy Ramowej kopią odpisu KRS, , stanowiącą 

Załącznik Nr 16 do Umowy Ramowej, „Operatorem”/„JST”** lub „Stroną” reprezentowaną 

przez: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Dokumenty dotyczące reprezentacji stanowią Załącznik Nr 16 „Dokumenty dotyczące 

reprezentacji Operatora/JST” do Umowy Ramowej, 

 
zwanymi dalej łącznie "Stronami". 

                                            
 dla Operatora wpisanego do CEIDG konieczne jest wprowadzenie danych zgodnych z CEIDG, dla 

dla JST konieczne jest wprowadzenie danych dotyczących danej JST 
** niepotrzebne skreślić 
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DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W TYM DOKUMENCIE 
 

Awaria - stan techniczny kabli telekomunikacyjnych lub Kanalizacji wtórnej Operatora/JST, 
zainstalowanych w Infrastrukturze, uniemożliwiający bądź ograniczający możliwość 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora/JST, poddzierżawiającego 
lub korzystającego z innej formy bezpłatnego albo odpłatnego korzystania z Kanalizacji 
kablowej; 

Dostęp na zasadach DRPU (DRPU - Dzierżawa na potrzeby Realizacji Programów 
Unijnych) – szczególny rodzaj długookresowej dzierżawy kanalizacji kablowej OPL 
udostępnianej Operatorowi lub jednostce samorządu terytorialnego na potrzeby realizacji 
projektów finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych w ramach 
programów operacyjnych lub innych podobnych programów; 

Dzień Roboczy (DR) – każdy dzień tygodnia za wyjątkiem sobót i niedziel oraz innych dni 
ustawowo wolnych od pracy; 

Infrastruktura - Infrastruktura określona w art. 2 pkt 8 w odniesieniu do art. 139 Ustawy; 

Interfejs Systemu Informatycznego (ISI) – narzędzie informatyczne służące wymianie 
informacji i danych w zakresie usług regulowanych pomiędzy OPL i Operatorem/JST; 

JST - jednostka samorządu terytorialnego wykonująca działalność, o której mowa w art. 3 
ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(Dz. U. nr 106, poz. 675), w tym także w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości 
prawnej, jak również w formie porozumienia, związku lub stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego, fundacji, której fundatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, porozumienia komunalnego, spółki kapitałowej lub spółdzielni z udziałem 
jednostki samorządu terytorialnego; 

Kanalizacja kablowa - zespół podziemnych rur i studni (zasobników) kablowych, służący 
do układania kabli telekomunikacyjnych; 

Kanalizacja pierwotna - Kanalizacja kablowa, do której wciąga się rury Kanalizacji wtórnej; 

Kanalizacja wtórna - zespół rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach 
zaciąganych do otworów Kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie 
kabli optotelekomunikacyjnych i innych; 

Nadzór OPL – czynności podejmowane przez OPL w sytuacji, gdy Operator/JST zgodnie 
z wcześniejszym zgłoszeniem wykonuje prace na obiektach lub infrastrukturze OPL 
wykorzystywanej na potrzeby dostępu do Kanalizacji kablowej w ramach podpisanych Umów 
Szczegółowych. Nadzór OPL jest obowiązkowy; 

Nawiązanie - wprowadzenie lub wyprowadzenie przez Operatora/JST do/z Kanalizacji 
kablowej, ułożonych współbieżnie w jednym kierunku kabli lub kabli wraz z rurociągami 
kablowymi do/z otaczającego gruntu, studni kablowych, obiektów budowlanych 
czy nieruchomości budynkowych; 

Odcinek – jest to część Relacji możliwa do określenia przez wskazanie najbliższych 
charakterystycznych studni Kanalizacji kablowej, stanowiąca fizyczną całość. Wskazane 
graniczne studnie Kanalizacji kablowej Odcinka charakteryzują się w tym przypadku cechą, 
która określa możliwość zestawienia potencjalnych Relacji w co najmniej trzech kierunkach 
lub stanowią one studnie końcowe Kanalizacji kablowej; 

Operator – przedsiębiorca telekomunikacyjny, w rozumieniu art. 2 pkt 27 Ustawy; 

Relacja – jest to ciąg Kanalizacji kablowej (rury oraz studnie Kanalizacji kablowej) 
umożliwiający ułożenie przez Operatora/JST kabla telekomunikacyjnego pomiędzy dwoma 
punktami określonymi w Umowie Szczegółowej przez Operatora/JST; 
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Strony – OPL i Operator/JST; 

Sieć Miejscowa - Kanalizacja kablowa zlokalizowana w obrębie jednego miasta, 
miejscowości lub gminy, w ich granicach administracyjnych; 

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od strony, 
któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności: 
wojna a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy, katastrofy naturalne 
np. burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie; 

OPL – Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; 

Umowa Ramowa - niniejsza umowa, czyli umowa o dostęp do Kanalizacji kablowej 
pomiędzy OPL a Operatorem/JST; 

Umowa Szczegółowa - umowa zawarta pomiędzy OPL i Operatorem/JST dotycząca danej 
Relacji w ramach Sieci Miejscowej zawarta na podstawie Umowy Ramowej; 

Umowa Szczegółowa o Dostępie na zasadach DRPU – Umowa Szczegółowa wraz 
z postanowieniami szczególnymi dotyczącymi Dostępu na zasadach DRPU; 

Ustawa - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 
z późn. zm.); 

Wolne zasoby - rozumie się Kanalizację kablową, która nie jest całkowicie: 

- wykorzystywana przez OPL na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, 
lub 

- objęta zatwierdzonym w OPL planem wykorzystania w okresie najbliższych 
12 (dwunastu) miesięcy na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez 
OPL, w tym na potrzeby realizacji obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa 
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

- wykorzystywana przez inne podmioty na potrzeby prowadzonej przez nie działalności 
na podstawie odpowiednich umów z OPL lub bezpośrednio na mocy przepisów prawa, 
lub 

- objęta rezerwacją na potrzeby innego Operatora/JST w zakresie wynikającym 
z wydanych przez OPL warunków technicznych z zastrzeżeniem, iż rezerwacja zasobów 
na potrzeby DRPU nie oznacza braku Wolnych Zasobów dla innych podmiotów 
wnioskujących o Dostęp na zasadach DRPU. 
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CZĘŚĆ 1 Przedmiot Umowy Ramowej, Tryb i zasady zawierania oraz rozwiązywania 
Umów Szczegółowych o dostęp do Kanalizacji kablowej 
 
Rozdział 1 Przedmiot Umowy Ramowej 

1. Procedurę zawarcia Umowy Ramowej określa Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy 
Ramowej. 

2. Przedmiotem Umowy Ramowej jest umożliwienie przez OPL Operatorowi/JST, 
na warunkach określonych w Umowie Ramowej oraz Umowach Szczegółowych, dostępu 
i korzystania z Kanalizacji kablowej w zakresie Relacji pomiędzy studniami 
oraz do budynków w celu: 

 a) ułożenia przez Operatora/JST lub jego podwykonawcę w Kanalizacji kablowej 
własnego kabla lub kabli telekomunikacyjnych; 

 b) ułożenia przez Operatora/JST lub jego podwykonawcę w Kanalizacji pierwotnej 
własnej Kanalizacji wtórnej i ułożeniu w niej własnego kabla telekomunikacyjnego. 

3. W przypadku Dostępu na zasadach DRPU w Kanalizacji kablowej Operator/JST 
lub osoba upoważniona przez Operatora/JST może układać także kable 
telekomunikacyjne i Kanalizację wtórną stanowiące własność osoby trzeciej, 
na warunkach przewidzianych w Umowie Ramowej i Umowach Szczegółowych. 

4. Operator/JST, wykonując działania w ramach Umowy Ramowej, może działać poprzez 
podwykonawców. Operator/JST odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców 
jak za własne. W przypadku Dostępu na zasadach DRPU za podwykonawcę 
w rozumieniu niniejszej Umowy Ramowej uważa się także każdą osobę trzecią 
upoważnioną przez Operatora/JST i jej podwykonawców. 

Rozdział 2 Tryb i zasady zawierania Umów Szczegółowych o dostęp do Kanalizacji 
kablowej 

2.1 Zgłaszanie „Zapytania o możliwość dostępu do Kanalizacji kablowej” 

1. W przypadkach określonych Ustawą, w celu ustalenia możliwości zawarcia Umowy 
Szczegółowej Operator/JST może wystąpić do OPL z „Zapytaniem o możliwość dostępu 
do Kanalizacji kablowej”, zwanym dalej Zapytaniem. Wzór formularza Zapytania stanowi 
Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej. 

2. Zapytanie, należy przesłać pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 
lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru do komórki organizacyjnej właściwej 
dla obsługi Operatora/JST na adres: 

Realizacja Usług  
Rynek Klientów Operatorów 

ul. Lenartowicza 22,  
41-219 Sosnowiec 

 

3. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., zgłaszanie Zapytania oraz wszelka komunikacja 
między Stronami w zakresie zgłaszania Zapytania za zgodą Operatora/JST będzie mogła 
odbywać się z wykorzystaniem ISI, zgodnie z zasadami opisanymi w Części IV Umowy 
Ramowej. 

3a. Za zgodą Stron możliwa jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej 
za wyjątkiem zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy Ramowej lub Umowy 
Szczegółowej. Strony uzgodnią adresy poczty elektronicznej służącej komunikacji między 
Stronami. 

4. Jedno Zapytanie może dotyczyć wyłącznie możliwości dostępu do Kanalizacji kablowej 
w ramach jednej Sieci Miejscowej. W przypadkach, gdy zapytanie dotyczyć będzie więcej 



 Dokument Orange Polska S.A. – Domena hurt 
 Dane Chronione przed Detalem 

 

Umowa ramowa o dostęp do kanalizacji kablowej 
 
Nr OPL: POS/K -  

Strona 7 

niż jednej Sieci Miejscowej, OPL przy odrzuceniu Zapytania udzielać będzie dokładnej 
informacji gdzie kończą się i zaczynają Sieci Miejscowe objęte Zapytaniem. 

5. Jedno Zapytanie powinno dotyczyć jednej Relacji z ewentualnymi odgałęzieniami 
odchodzącymi od Relacji oraz ewentualnymi Nawiązaniami. 

6. Dla każdej Relacji objętej Zapytaniem będzie liczona opłata na zasadach określonych 
w niniejszej Umowie Ramowej dla sumy wszystkich Odcinków danej Relacji i odgałęzień 
oraz Nawiązań. 

7. Dla każdego osobnego odgałęzienia od istniejącej już Relacji będzie liczona opłata na 
zasadach Umowy Ramowej. Dla odgałęzienia o długości nieprzekraczającej 100 (sto) mb 
opłata wynosi tyle, ile za 100 (sto) mb Kanalizacji kablowej (tyle, ile za minimalny 
Odcinek udostępniony samodzielnie) zgodnie z zajętością procentową otworu Kanalizacji 
kablowej, w której znajduje się kabel Operatora/JST w przedmiotowej Relacji. 
W przypadku odgałęzień, których długość przekracza 100 (sto) mb opłata liczona jest 
z dokładnością do 1 (jednego) mb zgodnie z zajętością procentową otworu Kanalizacji 
kablowej,  
w której znajduje się kabel Operatora/JST w przedmiotowej Relacji. 

8. OPL w terminie 5 (pięciu) DR od dnia otrzymania Zapytania, dokonuje, wolnej od opłat, 
weryfikacji Zapytania. 

9. W przypadku stwierdzenia jego niekompletności OPL wskazuje braki i wzywa 
Operatora/JST w formie pisemnej o uzupełnienie Zapytania lub udzielenie dodatkowych 
wyjaśnień na piśmie. 

10. Zapytanie uważa się za kompletne, gdy wszystkie pola w formularzu zostały wypełnione 
oraz dołączono załączniki wskazane we wzorze Zapytania. 

11. W przypadku nie dotrzymania przez OPL terminu, o którym mowa w ust. 8, Zapytanie 
uważa się za kompletne. 

12. Operator/JST w terminie 5 (pięciu) DR od dnia otrzymania wezwania, przesyła 
uzupełnione Zapytanie, pod rygorem zwrotu Zapytania. 

13. W terminie 10 (dziesięciu) DR (nie wliczając czasu doręczenia wezwania do uzupełnienia 
oraz doręczenia uzupełnienia Zapytania), począwszy od dnia otrzymania przez OPL 
Zapytania złożonego przez Operatora/JST, OPL udzieli pisemnej odpowiedzi, 
co do możliwości dostępu do Kanalizacji kablowej, w której: 

a) udziela odpowiedzi negatywnej podając przyczynę odmowy wydania Warunków 
Technicznych wraz ze wskazaniem, które odcinki Kanalizacji kablowej objęte 
Zapytaniem są niedostępne – w przypadku całkowitego braku możliwości dostępu 
do Kanalizacji kablowej i braku możliwości przekazania rozwiązania alternatywnego; 

b) wskazuje możliwości rozwiązania alternatywnego w oparciu o swoje Wolne zasoby - 
wskazuje Operatorowi/JST, w jakim zakresie dostęp do Kanalizacji kablowej jest 
możliwy do odpowiedzi, OPL dołączy obowiązkowo: Warunki Techniczne, w formie 
Formularza 1K ze wskazaniem kluczowych studni (bez studni przelotowych), 
a w przypadku posiadania map OPL przekaże również szkic przebiegu, na podstawie 
których Operator/JST wykona Projekt Techniczny montażu kabli telekomunikacyjnych 
w Kanalizacji kablowej lub Kanalizacji wtórnej w Kanalizacji pierwotnej, OPL ponadto 
poda adres poczty elektronicznej, na który Operator/JST może przesłać akceptację 
rozwiązania alternatywnego; 

c) udziela odpowiedzi pozytywnej. 

14. OPL udziela odpowiedzi negatywnej i jeśli to możliwe wskazuje rozwiązanie alternatywne 
wraz z podaniem przyczyny odmowy, gdy: 

a) Kanalizacja kablowa w Relacji objętej Zapytaniem jest zajęta fizycznie w 100%; 
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b) Kanalizacja kablowa w Relacji objętej Zapytaniem jest zarezerwowana w 100%, 
OPL powiadomi Operatora/JST w przypadku zwolnienia rezerwacji; 

c) Kanalizacja kablowa jest uszkodzona, a uszkodzenie nie kwalifikuje się do naprawy; 

d) Zapytanie złożone przez Operatora/JST nie dotyczy lub w części nie dotyczy 
Kanalizacji kablowej OPL. W przypadku, gdy OPL będzie posiadała informację, do 
kogo wskazana w Zapytaniu kanalizacja należy, przekaże Operatorowi/JST taką 
informację; 

e) Kanalizacja kablowa znajduje się w trakcie budowy. W tej sytuacji OPL wskaże 
planowaną datę zakończenia inwestycji; 

f) Wskazana w Zapytaniu Kanalizacja kablowa posiada nieuregulowaną sytuację 
prawną. 

15. W przypadku przekazania przez OPL odpowiedzi negatywnej, przy powołaniu się na brak 
możliwości technicznych, Operator/JST może wystąpić do OPL z wnioskiem 
o przeprowadzenie Inspekcji, złożonym do OPL nie później jednak niż w terminie 
21 (dwudziestu jeden) DR od dnia przekazania przez OPL odmowy wydania Warunków 
Technicznych. Strony wspólnie przeprowadzą Inspekcję w terminie do 5 (pięciu) DR 
od otrzymania przez OPL wniosku o Inspekcję. 

16. Inspekcja może być przeprowadzona w DR godz. 8-16, przy udziale przedstawicieli 
OPL i Operatora/JST. Po przeprowadzonej Inspekcji Strony sporządzą protokół. Z tytułu 
przeprowadzenia Inspekcji OPL nie pobiera opłat. W przypadku niestawienia się jednej 
ze Stron w terminie ustalonym na dokonanie Inspekcji, Strona, której przedstawiciel 
stawił się w wyznaczonym miejscu i czasie obciąża drugą Stronę opłatą w wysokości 
jak za 1 (jedną) godzinę Nadzoru OPL, sprawowanego w danych godzinach. 

17. Gdy Operator/JST w pełni zaakceptuje rozwiązanie alternatywne, potwierdza jedynie 
do OPL akceptację przekazanego przez OPL rozwiązania alternatywnego w terminie 
nie dłuższym niż 10 (dziesięć) DR od dnia otrzymania od OPL rozwiązania 
alternatywnego, na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 13 lit. b) powyżej, 
po czym Operator/JST przystępuje do wykonania Projektu Technicznego. 

18. W przypadku, gdy Operator/JST przekazane przez OPL rozwiązanie alternatywne 
planuje rozbudować o odgałęzienia lub Nawiązania, wówczas składa do OPL reasumpcję 
Zapytania w nieprzekraczalnym terminie 10 (dziesięciu) DR, od dnia otrzymania 
przedstawionych propozycji od OPL, pod rygorem odmowy wydania Warunków 
Technicznych. W tym przypadku OPL, najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) DR od dnia 
otrzymania reasumpcji Zapytania, udziela Operatorowi/JST odpowiedzi na złożone 
Zapytanie, które jest traktowane jako nowe Zapytanie. 

19. OPL udziela odpowiedzi pozytywnej, jeżeli Kanalizacja kablowa stanowi Wolne zasoby, 
a reasumpcja Zapytania została złożona w terminie przez Operatora/JST. 

20. Do odpowiedzi pozytywnej, OPL dołączy obowiązkowo: Warunki Techniczne, w formie 
Formularza 1K ze wskazaniem kluczowych studni (bez studni przelotowych), 
a w przypadku posiadania map OPL przekaże również szkic przebiegu, na podstawie 
których Operator/JST wykona Projekt Techniczny montażu kabli telekomunikacyjnych 
w Kanalizacji kablowej lub Kanalizacji wtórnej w Kanalizacji pierwotnej; 

21. W odpowiedzi pozytywnej OPL oraz we wskazaniu OPL, o którym mowa w ust. 13 lit. b) 
wskazana będzie również: 

a) osoba upoważniona do zaakceptowania Projektu Technicznego w imieniu OPL; 

b) osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z Operatorem/JST w zakresie związanym 
z opracowaniem Projektu Technicznego, za pośrednictwem której Operator/JST 
przekaże Projekt Techniczny do akceptacji przez wskazaną powyżej osobę 
upoważnioną. 
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22. W celu przekazania przez OPL dodatkowych materiałów i map niezbędnych do 
wykonania Projektu Technicznego, przedstawiciel Operatora/JST kontaktuje się z osobą 
ze strony OPL odpowiedzialną za bieżące kontakty z Operatorem/JST w zakresie 
związanym z opracowaniem Projektu Technicznego, wskazaną w odpowiedzi na 
Zapytanie. OPL przekaże dodatkowe informacje bezpłatnie, w terminie do 7 (siedmiu) dni 
liczonych od dnia zgłoszenia się przedstawiciela Operatora/JST do OPL. 

23. Udzielając odpowiedzi pozytywnej OPL dokonuje jednocześnie nieodpłatnej rezerwacji 
Wolnych zasobów na potrzeby Operatora/JST w zakresie wynikającym z Zapytania, 
maksymalnie na okres 30 (trzydziestu) DR, licząc od daty wysłania do Operatora/JST 
pozytywnej odpowiedzi OPL - zwanej dalej Okresem Rezerwacji. Okres Rezerwacji może 
zostać przedłużony na zasadach określonych w ust. 8-9 pkt 2.2.3 Rozdziału 1 Części I 
Umowy Ramowej. 

24. Wymogu przedstawienia przez OPL Warunków Technicznych oraz sporządzania przez 
Operatora/JST Projektu Technicznego nie stosuje się, jeżeli Operator/JST ubiega się 
o dostęp do Kanalizacji kablowej udostępnionej przez OPL Operatorowi/JST, na 
podstawie wcześniej zawartej Umowy Szczegółowej - dotyczy zawarcia Umowy 
Szczegółowej na kolejny okres. 

25. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., wszelka komunikacja między Stronami w zakresie 
weryfikacji Zapytania oraz przekazywania przez OPL Warunków Technicznych za zgodą 
Operatora/JST będzie mogła odbywać się z wykorzystaniem ISI, zgodnie z zasadami 
opisanymi w Części IV Umowy Ramowej. 

2.2 Zgłaszanie „Wniosku o zawarcie Umowy Szczegółowej o dostęp do Kanalizacji 
kablowej w oparciu o Zapytanie” 

2.2.1 Część ogólna 

1. W celu zawarcia Umowy Szczegółowej, Operator/JST powinien wystąpić do OPL 
z „Wnioskiem o zawarcie Umowy Szczegółowej o dostęp do Kanalizacji kablowej 
w oparciu o Zapytanie” w Okresie Rezerwacji. Wzór formularza wniosku stanowi 
Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej, dalej zwany Wnioskiem. 

2. Wniosek, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Operatora/JST, należy 
przesłać pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za 
potwierdzeniem odbioru do komórki organizacyjnej właściwej dla obsługi Operatora/JST 
na adres: 

Realizacja Usług  
Rynek  Klientów Operatorów 

ul. Lenartowicza 22,  
41-219 Sosnowiec 

 

3. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., przesyłanie Wniosku oraz wszelka komunikacja 
między Stronami w zakresie weryfikacji Wniosku za zgodą Operatora/JST będzie mogła 
odbywać się z wykorzystaniem ISI, zgodnie z zasadami opisanymi w Części IV Umowy 
Ramowej. 

2.2.2 Procedura weryfikacji Wniosku 

1. OPL dokonuje, wolnej od opłat, weryfikacji Wniosku z Załącznikami (Projekt Techniczny 
podlega akceptacji zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.2.3.). W przypadku 
stwierdzenia niekompletności Wniosku, OPL wskazuje braki i wzywa Operatora/JST, 
w formie pisemnej w terminie 2 (dwóch) DR od dnia otrzymania Wniosku, do jego 
uzupełnienia. W przypadku nie dotrzymania terminu przez OPL, Wniosek Operatora/JST 
uważa się za kompletny. 
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2. Operator/JST w terminie 2 (dwóch) DR, od dnia otrzymania wezwania, przesyła 
uzupełniony Wniosek pod rygorem odmowy zawarcia Umowy Szczegółowej. 

3. Wniosek uważa się za kompletny, jeżeli spełnia wymagania, co do treści i wszystkie pola 
w formularzu Wniosku zostały wypełnione oraz dołączono załączniki wskazane 
we Wniosku. 

4. Po upływie Okresu Rezerwacji, a także wyznaczonego dodatkowego Okresu Rezerwacji, 
o ile Operator/JST nie wystąpi do OPL z Wnioskiem o zawarcie Umowy Szczegółowej, 
z zastrzeżeniem Rozdziału 3 Części II Umowy Ramowej, OPL zwalnia uprzednio 
zarezerwowane Wolne zasoby. 

5. Z dniem złożenia przez Operatora/JST Wniosku, rozpoczyna się bieg terminu, o którym 
mowa w art. 139 ust. 2 Ustawy. 

2.2.3 Procedura akceptacji Projektu Technicznego 

1. Projekt Techniczny, podlegający akceptacji, powinien być przekazany w 1 egzemplarzu 
w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w formacie „PDF”), powinien 
być opracowany zgodnie z wymaganiami OPL zawartymi w Załączniku nr 9b do Umowy 
Ramowej, tj. „Wymagana przez OPL zawartość Projektu Technicznego” i Załącznikiem 
nr 9c „Szablon projektu wykonawczego na dzierżawę Kanalizacji kablowej”. 

2. Procedura akceptacji Projektu Technicznego odbywa się drogą pocztową 
lub elektroniczną. 

3. Jeśli niekompletność Projektu Technicznego nie zostanie przedstawiona na piśmie 
lub elektronicznie w terminie 2 (dwóch) DR od dnia otrzymania Wniosku, oznacza to, 
że OPL uznaje Projekt Techniczny za kompletny i zaakceptowany, a Operator/JST 
nie będzie zobowiązany do uzupełniania w kolejnych etapach akceptacji tych elementów 
Projektu Technicznego, które w sposób dorozumiany zostały uznane przez OPL 
za kompletne. 

4. Jeżeli Projekt Techniczny jest kompletny i wykonano go zgodnie z wydanymi Warunkami 
Technicznymi, OPL musi go zaakceptować. 

5. OPL, w razie braku akceptacji Projektu Technicznego, poinformuje Operatora/JST 
na piśmie lub elektronicznie, wskazując szczegółowe uzasadnienie. 

6. OPL dokonuje akceptacji Projektu Technicznego w terminie 2 (dwóch) DR od dnia 
usunięcia braków. 

7. OPL zwalnia zarezerwowane Wolne zasoby w przypadku, gdy w Okresie Rezerwacji 
Operator/JST nie uzyska akceptacji przez OPL Projektu Technicznego montażu kabli 
telekomunikacyjnych lub Kanalizacji wtórnej. 

8. Na wniosek Operatora/JST złożony przed upływem Okresu Rezerwacji, OPL dokonuje 
jednokrotnej, dodatkowej bezpłatnej rezerwacji Wolnych zasobów na kolejny okres 
21 (dwudziestu jeden) DR. 

9. Na wniosek Operatora/JST, Okres Rezerwacji może zostać przedłużony o kolejny okres 
wskazany we wniosku, jako ponadnormatywny Okres Rezerwacji (dodatkowa płatna 
rezerwacja), za który zostanie pobrana opłata w wysokości wskazanej w pkt 1.1 
Rozdziału 1 Części III Umowy Ramowej. 

10. W przypadku złożenia przez Operatora/JST wniosku o dodatkową rezerwację 
21 (dwudziestu jeden) DR bezpłatnych lub dodatkową płatną rezerwację, OPL 
odpowiednio przedłuży ważność wydanych Warunków Technicznych. 

11. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., procedura akceptacji Projektu Technicznego oraz 
wszelka komunikacja między Stronami w tym zakresie za zgodą Operatora/JST będzie 
mogła odbywać się z wykorzystaniem ISI, zgodnie z zasadami opisanymi w Części IV 
Umowy Ramowej. 
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2.3 Zasady zawierania Umowy Szczegółowej 

1. Umowa Szczegółowa powinna być zawarta przez OPL z Operatorem/JST w terminie 
30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia Wniosku. 

2. Wzór Umowy Szczegółowej stanowi Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej. 

3. Po akceptacji Projektu Technicznego przez OPL, OPL niezwłocznie przekaże 
parafowaną przez OPL Umowę Szczegółową do podpisu Operatora/JST drogą 
elektroniczną, Operator/JST niezwłocznie przekaże do OPL podpisaną i parafowaną 
Umowę Szczegółową w postaci papierowej. Po otrzymaniu podpisanej i parafowanej 
Umowy Szczegółowej od Operatora/JST, OPL niezwłocznie podpisuje Umowę 
Szczegółową i odsyła do Operatora/JST w wersji papierowej. Strony podpisują Umowę 
Szczegółową w uzgodnionym przez Strony terminie, ale nie później niż 30 (trzydzieści) 
dni od daty wpłynięcia do OPL kompletnego Wniosku. 

4. Umowy Szczegółowe będą zawierane na czas określony nie krótszy niż 1 (jeden) rok i 
nie dłuższy niż 10 (dziesięć) lat, z zastrzeżeniem ust. 10 Rozdziału 11 Części I niniejszej 
Umowy Ramowej. 

5. Jeżeli, przed upływem 6 (sześć) miesięcy przed końcem okresu obowiązywania Umowy 
Szczegółowej, Operator/JST wniesie na piśmie - pod rygorem nieważności, wniosek 
do OPL o dalszą możliwość jej przedłużenia na kolejny okres, OPL zobowiązana jest 
do przedłużenia obowiązywania Umowy Szczegółowej na okres wskazany 
przez Operatora/JST. Plany inwestycyjne OPL nie mogą stanowić ograniczenia i odmowy 
dla przedłużenia Umowy Szczegółowej. 

6. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., wszelka komunikacja między Stronami w zakresie 
zawierania Umów Szczegółowych za zgodą Operatora/JST będzie mogła odbywać się 
z wykorzystaniem ISI, zgodnie z zasadami opisanymi w Części IV Umowy Ramowej. 

Rozdział 3 Zobowiązania Stron 

1. Operator/JST nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody OPL (udzielanej pod rygorem 
nieważności), samowolnie wykonywać przeróbek lub zmian w udostępnionej Kanalizacji 
kablowej z zastrzeżeniem zapisów Części II Rozdziału 5 pkt 5.3 ppkt 6 lit. b) Umowy 
Ramowej. 

2. Operator/JST nie może bez uprzedniej pisemnej zgody OPL (udzielanej pod rygorem 
nieważności), poddzierżawić lub oddać Kanalizację kablową w inną formę bezpłatnego 
albo odpłatnego korzystania osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 12 rozdziału 11 części 
1 Umowy Ramowej. 

3. Operator/JST jest zobowiązany do usunięcia kabli telekomunikacyjnych lub Kanalizacji 
wtórnej, w terminie określonym w ust. 1 Rozdziału 6 Części II Umowy Ramowej. 

4. OPL zobowiązana jest udostępnić Operatorowi/JST Kanalizację kablową lub Kanalizację 
pierwotną w terminie określonym w ust. 1 Rozdziału 2 Części II Umowy Ramowej. 

5. OPL zobowiązana jest udostępnić Kanalizację kablową lub Kanalizację pierwotną, w celu 
wykonania prac eksploatacyjnych, na zasadach określonych w pkt 4.1 Rozdziału 4 
Części II Umowy Ramowej. 

6. Strony zobowiązują się do prawidłowego prowadzenia prac lub eksploatacji Kanalizacji 
pierwotnej lub Kanalizacji wtórnej tak, aby nie spowodować przerw w świadczeniu usług, 
będących następstwem uszkodzeń kabli telekomunikacyjnych. 

Rozdział 4 Zabezpieczenia 

4.1 Zasady zabezpieczeń 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy Ramowej i Umów Szczegółowych Operator/JST przekaże OPL jedno 
z poniższych zabezpieczeń: 
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a) gwarancję bankową wystawioną przez bank polski lub przedstawicielstwo banku 
zagranicznego w Polsce („Gwarancja Bankowa”), albo 

b) dowód dokonania blokady kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Operatora/JST 
wraz z pełnomocnictwem dla OPL do dysponowania tą kwotą („Rezerwa 
Gwarancyjna”), albo 

c) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji („Oświadczenie”). 

2. Operator/JST ma możliwość wyboru rodzaju zabezpieczenia wskazanego w ust. 1, 
przekazanego następnie do OPL. Do zabezpieczenia roszczeń OPL wystarczy 
ustanowienie jednej formy zabezpieczenia wybranej przez Operatora/JST. 

3. Do chwili dostarczenia przez Operatora/JST wybranej formy zabezpieczenia odnowienia 
zabezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia jego wysokości, OPL może odmówić 
wykonywania Umowy Szczegółowej z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku, gdy Operator/JST nie zalegał z płatnościami wobec OPL wynikającymi z  
dotychczasowej współpracy przez okres 2 (dwóch) lat poprzedzających dzień zawarcia 
Umowy Szczegółowej, OPL odstąpi od żądania utrzymywania przez Operatora/JST 
wybranej formy zabezpieczenia przez pozostały okres trwania danej Umowy 
Szczegółowej o dostęp do Kanalizacji kablowej zawartej na podstawie Umowy Ramowej. 
Przez zaleganie z płatnościami Strony rozumieją sytuację, w której Operator/JST nie 
uiścił należności na rzecz OPL po pisemnym wezwaniu przez OPL do uiszczenia 
należności w dodatkowym terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania pisma. 

5. W przypadku opóźnień z płatnościami przez Operatora/JST, OPL ma prawo żądać 
ponownego ustanowienia zabezpieczenia. Z żądaniem ustanowienia zabezpieczenia 
OPL może wystąpić w przypadku, gdy Operator/JST nie uiści należności w 
wyznaczonym terminie płatności i po pisemnym wezwaniu przez OPL do uiszczenia 
należności w dodatkowym terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania pisma. OPL 
odstępuje od utrzymywania zabezpieczenia, gdy Operator/JST nie będzie zalegał z 
płatnościami wobec OPL w ramach Umów Szczegółowych przez okres 6 (sześciu) 
miesięcy liczonych od uiszczenia ostatniej zaległości lub przez okres 6 (sześciu) 
miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy Szczegółowej. 

6. W przypadku wykorzystania przez OPL całości lub części kwoty Rezerwy 
Gwarancyjnej/Gwarancji Bankowej/Oświadczenia, Operator/JST ma obowiązek 
każdorazowo w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia otrzymania zawiadomienia 
o zaspokojeniu wierzytelności z wybranej formy zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 
pkt 4.2 lub ust. 7 pkt 4.3 zapewnić jego uzupełnienie do kwoty określonej w dokumencie 
zabezpieczenia lub utworzyć nową Rezerwę Gwarancyjną/Gwarancję 
Bankową/Oświadczenie na kwotę ustaloną przez Strony. 

7. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., komunikacja między Stronami w zakresie 
zabezpieczeń finansowych za zgodą Operatora/JST będzie mogła odbywać się 
z wykorzystaniem ISI, zgodnie z zasadami opisanymi w Części IV Umowy Ramowej. 

4.2 Gwarancja Bankowa 

1. Operator/JST w terminie 3 (trzech) DR od dnia zawarcia z OPL Umowy Szczegółowej, 
dostarczy OPL nieodwołalną, bezwarunkową, stale odnawialną, płatną na pierwsze 
żądanie OPL Gwarancję Bankową, w wysokości dwukrotności miesięcznych opłat brutto. 

2. W przypadku, gdy Operator/JST opóźni się z zapłatą zobowiązania pieniężnego 
wynikającego z Umowy Szczegółowej zawartej na podstawie Umowy Ramowej 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 Operatora/JST do zapłaty. 

3. O każdym zaspokojeniu wierzytelności z Gwarancji Bankowej OPL powiadomi 
Operatora/JST na piśmie nie później niż w terminie 3 (trzech) DR od dnia zaspokojenia 
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wierzytelności. Zawiadomienie będzie zawierało kwotę, do której zaspokojenie nastąpiło 
wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie 
stanowiło wezwanie do uzupełnienia Gwarancji Bankowej o kwotę zaspokojenia. 

4. W przypadku wykorzystania przez OPL całości lub części Gwarancji Bankowej, 
Operator/JST ma obowiązek każdorazowo, w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia 
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 3 powyżej zapewnić uzupełnienie 
(odnowienie) Gwarancji Bankowej. 

5. OPL zwraca Gwarancję Bankową w terminie 7 (siedmiu) DR od ustania Umowy 
Szczegółowej oraz odstąpienia przez OPL od tego rodzaju zabezpieczenia. 

6. Wszelkie koszty związane z ustanawianiem, przedłużaniem lub uzupełnianiem Gwarancji 
Bankowej obciążają Operatora/JST. 

7. Wzór Gwarancji Bankowej stanowi Załącznik Nr 18 do Umowy Ramowej. 

4.3 Rezerwa Gwarancyjna 

1.  Operator/JST w terminie 3 (trzech) DR od dnia zawarcia z OPL Umowy Szczegółowej, 
dostarczy OPL zaświadczenie o dokonaniu na rzecz OPL nieodwołalnej, bezwarunkowej 
i stale odnawialnej, płatnej na pierwsze żądanie OPL Rezerwy Gwarancyjnej, na kwotę 
w wysokości dwukrotności miesięcznych opłat brutto. 

2. Operator/JST wnosi Rezerwę Gwarancyjną na specjalnie utworzony w tym celu własny 
rachunek w banku zaakceptowanym przez OPL. Umowa Operatora/JST z bankiem 
o prowadzenie takiego rachunku będzie zawierać zastrzeżenie, że Operator/JST nie ma 
prawa wypłacać z rachunku jakichkolwiek środków bez zgody OPL. Rezerwa 
Gwarancyjna zostanie zwolniona po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy Szczegółowej, 
której dotyczy i po uregulowaniu przez Operatora/JST wszystkich płatności należnych 
OPL w wykonaniu umowy, której dotyczy, bądź w przypadku odstąpienia przez OPL od 
żądania utrzymywania zabezpieczenia. 

3. Wraz z utworzeniem Rezerwy Gwarancyjnej, Operator/JST zobowiązuje się udzielić OPL 
nieodwołalnego i bezterminowego pełnomocnictwa do dysponowania Rezerwą 
Gwarancyjną. OPL zwróci Operatorowi/JST pełnomocnictwo po wygaśnięciu/rozwiązaniu 
Umowy Szczegółowej, której dotyczy i po uregulowaniu przez Operatora/JST wszystkich 
płatności należnych OPL w wykonaniu Umowy Szczegółowej, której dotyczy, 
bądź w przypadku odstąpienia przez OPL od żądania utrzymywania zabezpieczenia. 

4. W przypadku, gdy Operator/JST opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania 
pieniężnego wynikającego z Umowy Szczegółowej, zawartej na podstawie Umowy 
Ramowej 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 
Operatora/JST do zapłaty. 

5. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, przedłużeniem lub uzupełnieniem Rezerwy 
Gwarancyjnej obciążają Operatora/JST. 

6. O każdym zaspokojeniu wierzytelności z Rezerwy Gwarancyjnej OPL powiadomi 
Operatora/JST na piśmie nie później niż w terminie 3 (trzech) DR od dnia zaspokojenia 
wierzytelności. Zawiadomienie będzie zawierało kwotę, do której zaspokojenie nastąpiło 
wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie 
stanowiło wezwanie do uzupełnienia Rezerwy Gwarancyjnej o kwotę zaspokojenia. 

7. W przypadku wykorzystania przez OPL całości lub części kwoty Rezerwy Gwarancyjnej, 
Operator/JST ma obowiązek każdorazowo, w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia 
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w punkcie powyżej zapewnić uzupełnienie 
(odnowienie) Rezerwy Gwarancyjnej. 
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8. Rezerwa Gwarancyjna może być oprocentowana na rzecz Operatora/JST, a OPL może 
wyrazić zgodę na pobieranie odsetek od niej przez Operatora/JST w terminach 
uzgodnionych z bankiem. 

9. Wzór Rezerwy Gwarancyjnej stanowi Załącznik Nr 19 do Umowy Ramowej. 

4.4 Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 

1. Operator/JST w terminie 3 (trzech) DR od dnia zawarcia z OPL Umowy Szczegółowej 
dostarczy OPL w przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia przez Operatora/JST, 
pisemne Oświadczenie w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 
296,z późn. zm.). 

2. Treść aktu notarialnego będzie zgodna z treścią wzoru uzgodnionego przez Strony 
dla Umów dostępu do Kanalizacji Kablowej zawieranych na podstawie Umowy Ramowej, 
a w szczególności będzie zawierać: 

a) oświadczenie Operatora/JST o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie 
zobowiązań pieniężnych Operatora/JST wynikających z Umowy Szczegółowej, 
zawartej na podstawie Umowy Ramowej; 

b) obowiązek zapłaty przez Operatora/JST sumy pieniężnej z tytułu zobowiązań 
wynikających z Umowy Szczegółowej zawartej na podstawie Umowy Ramowej 
do określonej wysokości. Wysokość tej sumy określa się na tych samych zasadach, 
co wysokość kwoty zabezpieczenia przy Gwarancji Bankowej i Rezerwie 
Gwarancyjnej; 

c) w przypadku, gdy Operator/JST opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania 
pieniężnego wynikającego z Umowy Szczegółowej, zawartej na podstawie Umowy 
Ramowej, której dotyczy Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, przez 
okres przekraczający 10 (dziesięć) dni od dnia wymagalności takiego zobowiązania, 
OPL będzie uprawniona do zaspokojenia swoich roszczeń na zasadach określonych 
w Oświadczeniu po upływie 3 (trzech) DR od bezskutecznego pisemnego wezwania 
Operatora/JST do zapłaty; 

d) upoważnienie OPL do prowadzenia przeciwko Operatorowi/JST egzekucji 
na podstawie tego aktu notarialnego o całość lub część niezaspokojonych roszczeń 
pieniężnych OPL wobec Operatora/JST wynikających z Umowy Szczegółowej, 
zawartej na podstawie Umowy Ramowej; 

e) określenie terminu, do którego OPL może wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu 
klauzuli wykonalności. 

3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego zawierającego 
Oświadczenie pokrywa Operator/JST. 

4. Wzór Oświadczenia dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji stanowi Załącznik Nr 
17 do Umowy Ramowej. 

Rozdział 5 Kary Umowne 

1. OPL ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Szczegółowej, 
polegających na: 

a) samowolnym wykonaniu przez Operatora/JST, bez wymaganej zgody OPL, instalacji 
kabli telekomunikacyjnych lub Kanalizacji wtórnej przeróbek lub zmian 
w udostępnionej Kanalizacji kablowej - wysokość kary umownej: kwota 
10 (dziesięciu) % czynszu miesięcznego za każdy dzień utrzymywania wyżej 
opisanego stanu. Przedmiotowa kara przysługuje OPL jedynie pod warunkiem 
niezwłocznego wezwania Operatora/JST do natychmiastowego usunięcia 
samowolnie zainstalowanych kabli lub Kanalizacji wtórnej lub zmian lub przeróbek, 
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o których mowa w zdaniu poprzednim lub usunięcia tych kabli, zgodnie 
z postanowieniami Części II Rozdziału 6 ust. 7 Projektu OPL. Przedmiotowa kara 
naliczana jest za okres od dnia, w którym stwierdzono samowolne wykonanie przez 
Operatora/JST, bez wymaganej zgody OPL, instalacji kabli telekomunikacyjnych 
lub Kanalizacji wtórnej, przeróbek lub zmian w udostępnionej Kanalizacji kablowej, 
do dnia ich usunięcia; 

b) poddzierżawieniu lub oddaniu przez Operatora/JST Kanalizacji kablowej w inną 
formę bezpłatnego albo odpłatnego korzystania osobom trzecim, bez uprzedniej 
pisemnej (udzielanej pod rygorem nieważności) zgody OPL - wysokość kary 
umownej: kwota 10 (dziesięciu) % czynszu miesięcznego za każdy dzień 
utrzymywania wyżej opisanego stanu, z zastrzeżeniem ust. 14 Rozdziału 11 Części 
1; 

c) niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu przez Operatora/JST zobowiązania 
do usunięcia kabli telekomunikacyjnych lub Kanalizacji wtórnej, w terminie 
określonym w ust. 1 Rozdziału 6 Części II Umowy Ramowej. OPL jest uprawniona 
do naliczenia kary umownej (od pierwszego dnia po upływie 30 – dniowego terminu) 
– wysokość kary umownej: opłata miesięczna za daną Relację udostępnioną 
Operatorowi/JST za każdy miesiąc trwania sytuacji opisanej w niniejszym punkcie 
powiększona o kwotę 10 (dziesięciu) % czynszu miesięcznego za każdy dzień 
opóźnienia w wykonaniu zobowiązania przez Operatora/JST. 

2. Operator/JST ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku gdy OPL nie 
udostępni Kanalizacji kablowej lub Kanalizacji pierwotnej w terminie określonym w ust. 1 
Rozdziału 2 Części II Umowy Ramowej lub w terminie określonym w Umowie 
Szczegółowej o Dostępie na zasadach DRPU - wysokość kary umownej: kwota 
10 (dziesięciu) % czynszu miesięcznego za każdy dzień utrzymywania wyżej opisanego 
stanu; 

3. Operator/JST ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku, gdy OPL nie 
udostępni Kanalizacji kablowej lub Kanalizacji pierwotnej, w celu wykonania prac 
eksploatacyjnych, na zasadach określonych w pkt 4.1 Rozdziału 4 Części II Umowy 
Ramowej - wysokość kary umownej: kwota 10 (dziesięciu) % czynszu miesięcznego za 
każdą godzinę zwłoki braku dostępu do Kanalizacji kablowej lub Kanalizacji pierwotnej; 

4. Jeśli Operator/JST zgłosi do OPL niedrożność Kanalizacji kablowej, w terminie 
60 (sześćdziesięciu) dni od dnia przekazania Kanalizacji kablowej przez OPL, 
potwierdzonej podpisaniem przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego 
i przedmiotowa niedrożność zostanie potwierdzona Protokołem Odbioru Wykonanych 
Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, wówczas OPL anuluje 
opłaty za przedmiotową Relację, naliczone od terminu początkowego naliczania opłat, 
czyli od dnia podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. W takim przypadku 
niedrożność nie jest traktowana jako Awaria w Kanalizacji kablowej. Jeżeli, w razie 
rozpoczęcia przez Operatora/JST prac instalacyjnych po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni 
od dnia przekazania przez OPL Kanalizacji kablowej, potwierdzonej podpisaniem przez 
Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, Operator/JST zgłosi do OPL niedrożność 
Kanalizacji kablowej i przedmiotowa niedrożność zostanie potwierdzona Protokołem 
Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, 
wówczas Operator/JST ma obowiązek uiścić opłaty za przedmiotową Relację, naliczone 
od terminu początkowego naliczania opłat, czyli od dnia podpisania Protokołu Zdawczo-
Odbiorczego. 

5. Strony mają prawo do naliczenia kar umownych w przypadku spowodowania przerwy 
w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, będących następstwem uszkodzeń kabli 
telekomunikacyjnych lub Kanalizacji pierwotnej lub Kanalizacji wtórnej, spowodowanej 
z winy jednej ze Stron - wysokość kary umownej: kwota 10 (dziesięciu) % czynszu 
miesięcznego za każdy dzień utrzymywania wyżej opisanego stanu. Kara umowna 
w takiej samej wysokości przysługuje Operatorowi/JST od OPL w przypadku przerwy 
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w świadczeniu usług telekomunikacyjnych przez poddzierżawcę lub korzystającego 
z innej formy bezpłatnego albo odpłatnego korzystania z Kanalizacji kablowej 
spowodowanej z winy OPL- przedmiotowa kara umowna dotyczy jedynie przypadków 
Dostępu na zasadach DRPU zgodnie z Częścią I, Rozdziałem 11 Umowy Ramowej. W 
razie naliczenia kary umownej przewidzianej w zdaniu poprzednim, nie przysługuje 
uprawnienie do naliczenia kary umownej przewidzianej w zdaniu pierwszym niniejszego 
ustępu. 

6. W przypadku gdy przeprowadzona Inspekcja wykaże nieprawidłowości Operator/JST 
może naliczyć karę umowną od momentu podpisania przez Strony Protokołu z Inspekcji 
do momentu udostępnienia Kanalizacji kablowej, która liczona jest w następujący 
sposób: 

Kusługa = (D1+ … +Dn) x AD/30; 

Kusługa – wysokość kary umownej z tytułu nieprawidłowości w dostarczeniu usługi [PLN]; 

D1, Dn – liczba dni, w których istniała potwierdzona nieprawidłowość; 

AD – koszt usługi na które zostało złożone zamówienie [PLN], 
7. Powyższe nie narusza uprawnienia Stron do dochodzenia odszkodowania 

przekraczającego wysokość kary umownej. 

Rozdział 6 Czas trwania oraz rozwiązanie Umowy Ramowej lub Umowy Szczegółowej 

1. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wszelkie zmiany Umowy Ramowej wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany załączników adresowych wymagają formy pisemnej i nie wymagają zmiany 
Umowy Ramowej. Pismo w sprawie zmiany załączników adresowych należy złożyć 
osobiście lub przesłać pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą 
kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres drugiej strony Umowy Ramowej. 

4. Czas trwania Umowy Szczegółowej oraz możliwość jej przedłużenia zostały określone w 
Części I, Rozdziale 2, pkt 2.3 ust. 4 i 5 Umowy Ramowej. 

5. OPL może wypowiedzieć Umowę Ramową ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 
wykreślenia Operatora z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub wykreślenia 
JST z rejestru JST prowadzących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego 
przez Prezesa UKE. 

6. OPL może wypowiedzieć Umowę Szczegółową w każdym czasie, ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku: 

a) wykorzystywania przez Operatora/JST Kanalizacji kablowej będącej przedmiotem 
określonej Umowy Szczegółowej w sposób powodujący szkody w Kanalizacji 
kablowej, znajdujących się w niej kabli i innych urządzeń i nie zaprzestania tego typu 
naruszeń w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od OPL pisemnego 
żądania zaniechania tych naruszeń, lub 

b) poddzierżawienia lub oddania przez Operatora/JST Kanalizacji kablowej w inną 
formę bezpłatnego lub odpłatnego korzystania osobom trzecim bez uprzedniej, 
pisemnej zgody OPL, z zastrzeżeniem Części I Rozdziału 11 ust. 12. 

7. OPL przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Szczegółowej przed upływem okresu, 
na jaki została zawarta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego, w przypadku, gdy: 

a) Operator/JST naruszył w odniesieniu do określonej Umowy Szczegółowej inne 
niż wymienione w ust. 6 postanowienia Umowy Ramowej lub Umowy Szczegółowej 
i nie zaprzestał tych naruszeń w okresie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania 
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od OPL pisemnego żądania zaniechania tych naruszeń; okres wypowiedzenia wynosi 
trzy miesiące; 

b) Operator/JST zalega z opłatami wynikającymi z Umowy Szczegółowej za dwa kolejne 
okresy rozliczeniowe lub w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy przed dokonaniem 
wypowiedzenia przez OPL nie uiścił płatności wynikających z Umowy Szczegółowej 
za dwa okresy rozliczeniowe. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 
wskazanym w pisemnym wezwaniu wystawionym przez drugą Stronę okres 
wypowiedzenia wynosi 2 (dwa) miesiące; 

c) Operator/JST nie dostarczył, nie przedłużył, nie uzupełnił lub nie podwyższył 
zabezpieczenia zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4.1 Rozdziału 4 Części I 
Umowy Ramowej; okres wypowiedzenia wynosi 30 (trzydzieści) dni. 

8. Operator/JST ma prawo wypowiedzieć Umowę Ramową lub Umowę Szczegółową 
w każdym czasie z podaniem przyczyny rozwiązania Umowy Ramowej lub Umowy 
Szczegółowej, z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem 
na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 20 Rozdziału 11 Części I 
Umowy Ramowej. 

9. Rozwiązanie Umowy Ramowej lub Umowy Szczegółowej w trybie określonym w ust. 5 - 
8 wymaga dla swej ważności złożenia drugiej Stronie pisemnego oświadczenia wraz 
ze wskazaniem przyczyny rozwiązania Umowy Ramowej lub Umowy Szczegółowej 
pod rygorem nieważności, za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i jest skuteczne w dacie potwierdzenia odbioru. 

10. Z dniem rozwiązania Umowy Ramowej rozwiązaniu ulegają wszystkie Umowy 
Szczegółowe, z zastrzeżeniem ust. 18 Rozdziału 11 Części I Umowy Ramowej. 

Rozdział 7 Procedury rozstrzygania sporów dotyczących dostępu do Kanalizacji 
kablowej 

1. Spory pomiędzy Stronami, wynikające z Umowy Ramowej i Umów Szczegółowych będą 
rozwiązywane w drodze wzajemnych konsultacji i negocjacji. 

2. Konsultacje i negocjacje, o których mowa powyżej, będą prowadzone przez 
upoważnionych przedstawicieli Operatora/JST i OPL po uprzednim wezwaniu jednej 
ze Stron do rozpoczęcia rozmów. Jeżeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty 
wezwania do rozpoczęcia konsultacji lub negocjacji, spór nie zostanie rozwiązany, Strony 
poddadzą zaistniały spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego. 

3. Powyższe postanowienia nie naruszają wynikających z Ustawy kompetencji Prezesa 
UKE do rozstrzygania sporów o dostęp telekomunikacyjny - dostępu do Kanalizacji 
kablowej. 

Rozdział 8 Poufność 

1. Strony zobowiązują się do nieujawniania informacji poufnych (treść Umowy Ramowej 
oraz Umów Szczegółowych oraz wszelkie inne informacje dotyczące realizacji Umowy 
Ramowej i Umów Szczegółowych) osobom trzecim z zastrzeżeniem ust. 2. Dostęp 
do informacji poufnych mogą mieć tylko osoby realizujące Umowę Ramową w imieniu 
i na rzecz każdej ze Stron. Strony odpowiadają za ich działania i zaniechania 
jak za własne. 

2. Strony zobowiązują się: 

a) wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, jedynie w celach 
wykonania Umowy Ramowej i Umowy Szczegółowej; 

b) podejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, żeby żaden 
z podmiotów, o których mowa poniżej (lit. c), nie ujawniał tych informacji ani ich 
źródła, zarówno w całości jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego 
pisemnego upoważnienia od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy; 
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c) ujawniać informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie pracownikom 
i podwykonawcom Stron i osobom, którymi Strony się posługują przy realizacji 
Umowy Ramowej lub Umów Szczegółowych, tylko w zakresie, w jakim odbiorca 
informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych powyżej (lit. a); 

d) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać informacji, 
o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych 
w niniejszym ustępie. W takich przypadkach wszelkie kopie będą własnością Strony, 
której informacje dotyczą; 

e) nie nabywać informacji, o których mowa w ust. 1 od osoby nieuprawnionej. 

3. Wymogi zawarte w ust. 1 oraz ust. 2 nie będą miały zastosowania do tych informacji, 
które: 

a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej 
wiadomości; 

b) zostały przekazane przez osobę trzecią bez naruszenia zobowiązań, o których mowa 
w ust. 2; 

c) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron z uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony; 

d) zostały ujawnione właściwym organom ze względu na wymogi prawa; 

e) zostały ujawnione za pisemną zgodą drugiej Strony podmiotowi finansującemu 
działalność Strony związaną z realizacją Umowy Ramowej i Umowy Szczegółowej; 

f) są przekazywane podmiotom zależnym lub podmiotom, wobec których Strona jest 
podmiotem zależnym lub udziałowcom albo akcjonariuszom posiadającym 
co najmniej 5 (pięć) % udziałów lub akcji. Przez podmiot zależny Strony rozumieją 
podmiot, w którym posiadają, co najmniej 50 (pięćdziesiąt) % udziałów lub głosów 
w jego władzach; 

g) są przekazywane osobom świadczącym usługi doradcze, pod warunkiem 
uprzedniego uzyskania od tych osób pisemnego zobowiązania do zachowania 
w tajemnicy postanowień Umowy Ramowej i Umowy Szczegółowej i wszelkich 
informacji dotyczących drugiej Strony, związanych lub uzyskanych w związku 
z Umową Ramową i Umową Szczegółową. 

4. Zobowiązania określone w niniejszym rozdziale wiążą każdą ze Stron w czasie 
obowiązywania Umowy Ramowej oraz przez 5 (pięć) lat po rozwiązaniu Umowy 
Ramowej. W przypadku Umowy Szczegółowej o Dostępie na zasadach DRPU powyższe 
postanowienia wiążą każdą ze Stron w czasie obowiązywania Umowy Szczegółowej 
o Dostępie na zasadach DRPU oraz przez 5 (pięć) lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
Umowy Szczegółowej o Dostępie na zasadach DRPU. 

5. Informacje poufne mogą być ujawniane na żądanie organów działających na podstawie 
powszechnie obowiązującego prawa i w granicach tego żądania. 

6. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących poufności, Strona poszkodowana 
ma prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości całkowitej szkody poniesionej 
z tytułu naruszenia postanowień dotyczących poufności. 

7. W razie rozwiązania Umowy Ramowej lub rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy 
Szczegółowej każda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie materiały i nośniki 
zawierające informacje poufne. 

Rozdział 9 Siła wyższa i inne przypadki wyłączenia odpowiedzialności za szkody 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
swoich zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej, jeżeli niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie spowodowane jest działaniem Siły Wyższej. 
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2. Każda ze Stron w miarę możliwości zobowiązuje się informować drugą Stronę o wszelkich 
zdarzeniach mających cechy Siły Wyższej, które mogą mieć wpływ na wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej tak, aby umożliwić drugiej Stronie podjęcie 
środków minimalizujących skutki takiego zdarzenia. 

3. Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy Ramowej przez Stronę to: 

a) Strona ta niezwłocznie zawiadomi na piśmie lub elektronicznie drugą Stronę, 
na adres wskazany w Załączniku Nr 13 – Załączniku Adresowym do Umowy 
Ramowej o zaistnieniu zdarzenia o charakterze Siły Wyższej, a ponadto będzie 
informować drugą Stronę o istotnych faktach mających wpływ na przebieg takiego 
zdarzenia, w szczególności o przewidywanym terminie jego ustania 
i o przewidywanym terminie podjęcia niezwłocznie wykonywania zobowiązań 
z Umowy Ramowej oraz o zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości 
przedstawiając dokumentację w tym zakresie; 

b) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia; 

c) Strona ta niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia; 

d) Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania 
zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej. 

4. OPL nie ponosi odpowiedzialności za szkody po stronie Operatora/JST wynikające 
z przerwy w pracy łączy Operatora/JST (w przypadku Dostępu na zasadach DRPU także 
przerwy w pracy łączy poddzierżawcy lub korzystającego z innej formy bezpłatnego albo 
odpłatnego korzystania z Kanalizacji kablowej) lub zakłócenia w ich funkcjonowaniu 
będącej następstwem działań Operatora/JST lub osób trzecich, na które OPL nie miała 
wpływu, w szczególności nieprawidłowego używania Kanalizacji kablowej. 

Rozdział 10 Cesja 

1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy Ramowej 
na rzecz osób lub podmiotów trzecich bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody drugiej 
Strony. 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy dokonywania przez wierzyciela, zgodnie z art. 509 
kodeksu cywilnego, przelewu wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy 
Ramowej i Umowy Szczegółowej, w tym wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, kar 
umownych i odsetek. 

Rozdział 11 Szczególne zasady Dostępu na zasadach DRPU 

1. O Dostęp na zasadach DRPU może występować Operator/JST, który ubiega się o udział 
w realizacji projektów finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych 
w ramach programów operacyjnych lub innych podobnych programów lub który zawarł 
umowę na realizację takich projektów. 

2. W przypadku wystąpienia Operatora/JST o udzielenie Dostępu na zasadach DRPU OPL, 
wydając Warunki Techniczne dokonuje rezerwacji zasobów. Rezerwacja zasobów 
na potrzeby Dostępu na zasadach DRPU nie oznacza braku Wolnych zasobów 
dla innych podmiotów wnioskujących o Dostęp na zasadach DRPU. 

3. Umowa Szczegółowa o Dostępie na zasadach DRPU może być zawarta 
bez zastrzeżenia warunku albo z zastrzeżeniem warunku. 

4. Umowa Szczegółowa o Dostępie na zasadach DRPU może być zawarta 
bez zastrzeżenia warunku w przypadku, gdy Operator/JST najpóźniej przy podpisaniu 
Umowy Szczegółowej dostarczył dowód zawarcia umowy na realizację projektów 
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finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych w ramach programów 
operacyjnych lub innych podobnych programów. 

5. Umowa Szczegółowa o Dostępie na zasadach DRPU zawierana z Operatorem/JST, 
który ubiega się o udział w realizacji projektów finansowanych w całości lub w części 
ze środków publicznych w ramach programów operacyjnych lub innych podobnych 
programów, zawierana jest z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Umowa Szczegółowa 
o Dostępie na zasadach DRPU zostanie zawarta z zastrzeżeniem warunku, którym jest 
zawarcie umowy na realizację projektów finansowanych w całości lub w części 
ze środków publicznych w ramach programów operacyjnych lub innych podobnych 
programów w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy Szczegółowej 
o Dostępie na zasadach DRPU, chyba że w Umowie Szczegółowej o Dostępie 
na zasadach DRPU ustalono inny termin. Operator/JST zobowiązany jest dostarczyć 
OPL dowód zawarcia umowy na realizację projektów finansowanych w całości lub w 
części ze środków publicznych w ramach programów operacyjnych lub innych 
podobnych programów w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia jej zawarcia. 

6. W przypadku niezawarcia przez Operatora/JST umowy na realizację projektów 
finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych w ramach programów 
operacyjnych lub innych podobnych programów w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy Szczegółowej o Dostępie na zasadach DRPU Umowa Szczegółowa 
o Dostępie na zasadach DRPU ulega rozwiązaniu, chyba że w Umowie Szczegółowej 
o Dostępie na zasadach DRPU ustalono inny termin. 

7. W okresie od dnia zawarcia Umowy Szczegółowej o Dostępie na zasadach DRPU 
zawartej z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w ust. 5, do dnia udostępnienia 
Kanalizacji kablowej Operator/JST uiszcza opłatę określoną w Części III, Rozdziale 1, 
pkt. 1.1 Umowy Ramowej. 

8. Kanalizacja kablowa udostępniana jest Operatorowi/JST na zasadach DRPU, który 
zawarł umowę na realizację projektów finansowanych w całości lub w części ze środków 
publicznych w ramach programów operacyjnych lub innych podobnych programów. 

9. W przypadku zawarcia Umowy Szczegółowej o Dostępie na zasadach DRPU 
z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w ust. 5 Kanalizacja kablowa na zasadach 
DRPU udostępniana jest w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia OPL 
dowodu na zawarcie umowy na realizację projektów finansowanych w całości lub w 
części ze środków publicznych w ramach programów operacyjnych lub innych 
podobnych programów, chyba, że Umowa Szczegółowa o Dostępie na zasadach DRPU 
stanowi inaczej. 

10. W przypadku Dostępu na zasadach DRPU Umowy Szczegółowe o Dostępie 
na zasadach DRPU będą zawierane na czas określony nie krótszy niż 15 (piętnaście) lat 
i nie dłuższy niż 25 (dwadzieścia pięć) lat. 

11. Wzór Umowy Szczegółowej o Dostępie na zasadach DRPU stanowi Załącznik nr 9a 
do Umowy Ramowej. 

12. W przypadku Dostępu na zasadach DRPU Operator/JST, który bierze udział w realizacji 
projektów finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych w ramach 
programów operacyjnych lub innych podobnych programów, może oddać Kanalizację 
kablową w poddzierżawę lub w inną formę nieodpłatnego albo odpłatnego korzystania 
innemu Operatorowi lub JST, co dotyczy również oddawania przez tego Operatora/JST 
Kanalizacji kablowej do korzystania dalszym Operatorom i JST. 

13. Operator/JST obowiązany jest każdorazowo powiadomić OPL na piśmie o podmiocie, 
który będzie korzystał z Kanalizacji kablowej w sposób określony w ust. 12, w terminie 
nie krótszym niż na 7 (siedem) DR przed oddaniem Kanalizacji kablowej temu 
podmiotowi do korzystania. 
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14. Oddanie kanalizacji kablowej w poddzierżawę lub w inną formę bezpłatnego albo 
odpłatnego korzystania innemu Operatorowi lub JST zgodnie z ust. 12, nie wymaga 
zgody OPL. 

15. W przypadku oddania Kanalizacji kablowej w poddzierżawę lub w inną formę 
nieodpłatnego albo odpłatnego korzystania Operator/JST, który zawarł z OPL Umowę 
Szczegółową o Dostępie na zasadach DRPU, odpowiada wobec OPL za wszelkie 
działania lub zaniechania wszystkich kolejnych podmiotów, którym oddano Kanalizację 
kablową w poddzierżawę lub w inną formę bezpłatnego albo odpłatnego korzystania, 
jak za własne. 

16. W razie zawarcia Umowy Szczegółowej o Dostępie na zasadach DRPU nie stosuje się 
postanowień Rozdziału 4 Części 1 Umowy Ramowej. 

17. W razie zawarcia Umowy Szczegółowej o Dostępie na zasadach DRPU nie stosuje się 
postanowień ust. 1 lit. b Rozdziału 5 Części 1 Umowy Ramowej. 

18. Umowa Szczegółowa o Dostępie na zasadach DRPU nie wygasa z dniem rozwiązania 
Umowy Ramowej, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu 
w związku ze zdarzeniem, o którym mowa ust. 5 Rozdziału 6 Części I Umowy Ramowej. 
W przypadku rozwiązania Umowy Ramowej jej postanowienia stosuje się nadal 
w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy Szczegółowej o Dostępie na zasadach 
DRPU do dnia rozwiązania lub upływu okresu, na jaki została zawarta Umowa 
Szczegółowa o Dostępie na zasadach DRPU. 

19. OPL może rozwiązać Umowę Szczegółową o Dostępie na zasadach DRPU, ze skutkiem 
natychmiastowym, wyłącznie w przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. a Rozdziału 6 
Części 1 Umowy Ramowej, jak również w przypadku, w którym Operator/JST zalega 
z opłatą, o której mowa w ust. 8 ppkt 1.2.3 pkt 1.2 Rozdziału 1 Części III Umowy 
Ramowej, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, przez okres dłuższy niż 14 
(czternaście) DR. 

20. OPL może wypowiedzieć Umowę Szczegółową o Dostępie na zasadach DRPU przed 
upływem okresu, na jaki została zawarta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem na ostatni dzień 
miesiąca kalendarzowego, wyłącznie w przypadku, gdy Operator/JST rażąco naruszył 
w odniesieniu do określonej Umowy Szczegółowej postanowienia Umowy Ramowej 
lub Umowy Szczegółowej i nie zaprzestał tych naruszeń w okresie 30 (trzydziestu) dni 
od dnia otrzymania od OPL pisemnego żądania zaniechania tych naruszeń – okres 
wypowiedzenia wynosi 3 (trzy) miesiące. 

21. W przypadku Dostępu na zasadach DRPU informacje poufne, o których mowa w ust. 1 
Rozdziału 8 Części 1 Umowy Ramowej, mogą być ujawnione osobom trzecim, którym 
Kanalizacja kablowa została oddana do korzystania. Dostęp do informacji poufnych 
mogą mieć tylko osoby realizujące umowę w przedmiocie oddania Kanalizacji kablowej 
do korzystania lub osoby uczestniczące w postępowaniach na zamówienia publiczne 
związane z projektami finansowanymi w całości lub w części ze środków publicznych 
w ramach programów operacyjnych lub innych podobnych programów 
lub zainteresowanych takim uczestnictwem. Operator/JST zapewni, by osoby trzecie 
zobowiązały się do przestrzegania postanowień Rozdziału 8 Części 1 Umowy Ramowej. 
Operator/JST odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne. 

22. W razie zawarcia Umowy Szczegółowej o Dostępie na zasadach DRPU nie stosuje się 
postanowień lit. a) ust. 6 Rozdziału 9 Części II Umowy Ramowej. 

23. Udzielając odpowiedzi pozytywnej na Zapytanie, o którym mowa w pkt 2.1 Rozdziału 2 
Części I Umowy Ramowej, OPL podaje wysokość opłaty, o której mowa w ust. 8 ppkt 
1.2.3 pkt 1.2 Rozdziału 1 Części III Umowy Ramowej. 
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24. Operator/JST uiszcza opłatę, o której mowa w ust. 8 ppkt 1.2.3 pkt 1.2 Rozdziale 1 
Części III Umowy Ramowej, na wskazany rachunek bankowy OPL, w terminie 21 
(dwudziestu jeden) dni od daty wystawienia faktury VAT przez OPL. 

25. OPL wystawia fakturę VAT nie wcześniej niż w dniu zawarcia Umowy Szczegółowej 
o Dostępie na zasadach DRPU, a w przypadku zawarcia Umowy Szczegółowej 
o Dostępie na zasadach DRPU z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w ust. 5, 
nie wcześniej niż w dniu dostarczenia przez Operatora/JST dowodu na zawarcie umowy 
na realizację projektów finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych 
w ramach programów operacyjnych lub innych podobnych programów. 

26. Umowa Szczegółowa o Dostępie na zasadach DRPU nie może być przedłużana 
na kolejny okres. Po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu istnieje jednakże możliwość 
zawarcia nowej Umowy Szczegółowej albo Umowy Szczegółowej o Dostępie 
na zasadach DRPU zgodnie z Rozdziałem 2 Części 1 Umowy Ramowej. Jeżeli, przed 
upływem 6 (sześciu) miesięcy od końca okresu obowiązywania Umowy Szczegółowej 
o Dostępie na zasadach DRPU, Operator/JST wniesie na piśmie pod rygorem 
nieważności, wniosek do OPL o zawarcie Umowy Szczegółowej na daną Kanalizację 
kablową OPL zobowiązana jest do zawarcia takiej Umowy Szczegółowej z tym 
Operatorem/JST. Plany inwestycyjne OPL nie mogą stanowić ograniczenia i odmowy 
dla zawarcia Umowy Szczegółowej. 

27. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-26 do Dostępu na zasadach DRPU stosuje się 
odpowiednio postanowienia Umowy Ramowej. 

CZĘŚĆ II Zasady dostępu do Kanalizacji kablowej 

  
Rozdział 1 Zasady ogólne 

1.  Operator/JST ma zapewniony dostęp do swoich kabli telekomunikacyjnych i Kanalizacji 
wtórnej przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

2. Operator/JST zobowiązuje się do wykorzystywania Kanalizacji kablowej w sposób 
zgodny z postanowieniami Umowy Ramowej oraz Umów Szczegółowych. 

3. OPL zobowiązuje się utrzymywać Kanalizację kablową w stanie zdatnym do korzystania 
z niej przez Operatora/JST w sposób określony w Umowie Ramowej oraz Umowach 
Szczegółowych. 

4. OPL zobowiązuje się udostępnić Operatorowi/JST Kanalizację kablową w celu dokonania 
montażu, konserwacji, wymiany, naprawy kabli Operatora/JST umieszczonych 
w Kanalizacji kablowej, z zastrzeżeniem postanowień Umowy Ramowej oraz Umów 
Szczegółowych. 

5. W celu stwierdzenia, czy Operator/JST nie narusza postanowień Umowy Ramowej lub 
Umowy Szczegółowej, OPL ma prawo przeprowadzić w każdym czasie kontrolę 
wykorzystania Kanalizacji kablowej w uzgodnionym przez Strony terminie i w obecności 
przedstawiciela Operatora/JST. 

6. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Operatora/JST w umówionym terminie, 
OPL dokona jednostronnie kontroli. 

7. W przypadku, gdy kontrola nie wykaże naruszeń postanowień Umowy Ramowej lub 
Umowy Szczegółowej, OPL uiści na rzecz Operatora/JST opłatę za obecność jego 
przedstawiciela, w wysokości opłaty pobieranej za Nadzór OPL. 

8. Za działanie/zaniechanie podwykonawców oraz wszelkich osób upoważnionych 
przez Operatora/JST, Operator/JST odpowiada w tym samym stopniu 
jak za działania/zaniechania własne. 

9. Jeżeli z powodu wykonywania przez Operatora/JST prac wystąpią jakiekolwiek 
uszkodzenia instalacji OPL bądź podmiotów trzecich, wówczas Operator/JST 
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zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń OPL bądź podmiotów trzecich, 
mogących wyniknąć w związku z powstałymi uszkodzeniami. 

10. Każdorazowo do kierowanej korespondencji dotyczącej podpisania protokołów, o których 
mowa w Umowie Ramowej, Operator/JST dołączy listę osób upoważnionych do ich 
podpisania w imieniu Operatora/JST. Korespondencja kierowana będzie na adres 
wskazany w warunkach technicznych. 

11. Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez Operatora/JST lub podwykonawców 
działających w jego imieniu, na Kanalizacji kablowej lub Kanalizacji pierwotnej OPL, 
w częściowo zajętych otworach, muszą spełniać i być zgodne z wymaganiami Norm 
Zakładowych OPL, tj.: 

- ZN-96 - 002 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne – Linie 
optotelekomunikacyjne -Wymagania i badania; 

- ZN-96 - 008 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne – Linie 
optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania; 

- ZN-96 – 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania 
techniczne; 

- ZN-96 – 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. 
Wymagania i badania; 

- ZN-96 – 013 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania; 

- ZN-10 – 022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki 
identyfikacyjne. Wymagania i badania; 

- ZN-11 – 023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. 
Wymagania i badania; 

- ZN-96 - 024 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Zasobniki złączowe. 
Wymagania i badania; 

- ZN-96 - 027 - Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe - Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Wymagania i badania; 

- ZN-11 – 031 - Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe - Osłony złączowe. Wymagania i 
badania; 

-  ZN-10 – 045 - Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy 
rozgałęziające do zastosowań w sieciach jednodomowych. Wymagania i badania. 

12. Powyższe Normy bezpłatnie udostępnia Operatorowi/JST Orange Labs, Pracownia 
Centrum Wiedzy ul. Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa, tel.(22) 857 40 09, fax (22) 857 99 
86. 

 
Rozdział 2 Instalacja kabli telekomunikacyjnych lub Kanalizacji wtórnej Operatora/JST 
w Kanalizacji kablowej 

1. OPL zobowiązana jest udostępnić Kanalizację kablową w terminie 14 (czternastu) dni 
od dnia zawarcia Umowy Szczegółowej, chyba że Umowa Szczegółowa stanowi inaczej, 
z zastrzeżeniem ust. 9 Rozdziału 11 części I Umowy Ramowej. 

2. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 1, zostanie potwierdzone Protokołem Zdawczo – 
Odbiorczym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy Ramowej. 

3. Operator/JST zobowiązuje się do odbioru Kanalizacji kablowej lub Kanalizacji wtórnej 
w terminie wskazanym w ust. 1. 

4. W przypadku nieobecności przedstawicieli OPL lub Operatora/JST w terminie i miejscu 
planowanego odbioru Kanalizacji kablowej lub Kanalizacji pierwotnej, przedstawiciel OPL 
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lub Operatora/JST dokona jednostronnego udostępnienia/odbioru Kanalizacji kablowej 
z upływem terminu określonego w zdaniu powyżej. W takim przypadku Kanalizację 
kablową uznaje się za przekazaną do eksploatacji w dniu dokonania jednostronnego 
udostępnienia/odbioru Kanalizacji kablowej przez przedstawicieli OPL lub Operatora/JST. 
Kopia podpisanego przez przedstawiciela OPL lub Operatora/JST „Protokołu zdawczo-
odbiorczego” zostanie przekazana drugiej Stronie. 

5. Po udostępnieniu Kanalizacji kablowej i podpisaniu „Protokołu Zdawczo - Odbiorczego”, 
Operator/JST może przystąpić do prac instalacyjnych kabli telekomunikacyjnych 
lub Kanalizacji wtórnej, wyłącznie pod Nadzorem OPL, z zastrzeżeniem, że prace te 
mogą być prowadzone wyłącznie po uprzednim, wcześniejszym poinformowaniu OPL na 
piśmie, najpóźniej na 5 (pięć) DR przed planowaną datą rozpoczęcia prac instalacyjnych. 
Za nadzór OPL pobierane są opłaty określone w Tabeli nr 2, pkt 1.3 Rozdziału 1 Części 
III Umowy Ramowej. 

6. OPL będzie zapewniała dostęp do infrastruktury w celu wykonania prac instalacyjnych 
w planowanej dacie rozpoczęcia prac instalacyjnych, wskazanej zgodnie z ust. 5. 

7. Samowolne wykonanie przez Operatora/JST instalacji kabli telekomunikacyjnych 
lub Kanalizacji wtórnej, będzie traktowane przez OPL jako naruszenie warunków Umowy 
Ramowej, wskutek czego może zostać naliczona kara umowna dla Operatora/JST, 
zgodnie z zapisami w ust. 1 Rozdziału 5 Części I Umowy Ramowej. 

8. Operator/JST zobowiązany jest do wykonania wszelkich instalacji według Projektu 
Technicznego. 

9. W zależności od średnicy kabla, kabli telekomunikacyjnych Operatora/JST, OPL 
udostępnia w Kanalizacji kablowej, cały otwór lub jego część, w zakresie niezbędnym 
do ułożenia danego kabla lub kabli, z zachowaniem zasady, że: 

a) średnica otworu kanalizacji powinna być równa co najmniej 1,4 krotnej średnicy 
zewnętrznej wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niż 50 mm; 

b) dopuszcza się układanie w jednym otworze kilku kabli, z zachowaniem zasady, 
że do jednego otworu nie wolno wciągać więcej niż: 

- 2 (dwóch) kabli, jeżeli suma ich średnic przekracza 0,75 średnicy otworu, 

- 3 ( trzech) i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic przekracza średnicę otworu 
kanalizacji. 

10. W przypadku konieczności zastosowania Kanalizacji wtórnej z przyczyn technicznych 
lub bezpieczeństwa, określą to wydane Warunki Techniczne. 

11. Dla zastosowania Kanalizacji wtórnej, OPL udostępnia w Kanalizacji pierwotnej cały 
otwór lub jego część, w zakresie niezbędnym do ułożenia danej rury lub rur Kanalizacji 
wtórnej z zachowaniem zasady, że w jednym otworze Kanalizacji pierwotnej mogą być 
ułożone: 

a) maksymalnie 3 rury Kanalizacji wtórnej - przy zaciągu indywidualnym; 

b) maksymalnie 4 rury Kanalizacji wtórnej - przy zaciągu jednoczesnym; 

c) nie wymaga się stosowania Kanalizacji wtórnej dla kabli światłowodowych 
zbrojonych, przystosowanych do układania bez rur osłonowych. 

12. Cały otwór Kanalizacji kablowej może być udostępniony Operatorowi/JST wyłącznie 
w przypadku, gdy wynika to z sumy średnic kabli lub ilości rur Kanalizacji wtórnej. 

13. OPL dopuszcza możliwość umieszczania takich elementów jak: zapasy kabli 
telekomunikacyjnych, stelaży, złączy/muf Operatora/JST w studni kablowej OPL. 
Informacja o zamiarze umieszczania dodatkowych wymienionych w zdaniu poprzednim 
elementów sieci powinna być zawarta w składanym do OPL Zapytaniu. Umieszczenie 
dodatkowych elementów nastąpi po sprawdzeniu przez OPL: 
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a) dostępności miejsca w studni kablowej OPL; 

b) możliwości technicznych; 

c) planów rozwojowych OPL. 

W przypadku odpowiedzi negatywnej OPL wskaże najbliższą studnię OPL, w której możliwe 
jest umieszczenie takich elementów jak: zapasy kabli telekomunikacyjnych, stelaży, 
złączy/muf Operatora/JST w studni kablowej OPL. 

14. Z racji tego, że w sieci OPL występują różne typy studni kablowych, również tzw. studnie 
kablowe nietypowe lub specjalne o kształtach i wymiarach dostosowanych indywidualnie 
do warunków terenowych lub potrzeb OPL, OPL przy wydawaniu warunków technicznych 
podchodzić będzie indywidualnie do każdego przypadku, oceniając możliwość 
umieszczania zapasów i złączy kabli Operatora/JST w studniach OPL. Jeżeli warunki 
okazują się negatywne, alternatywą będzie posadowienie studni kablowej Operatora/JST 
w sąsiedztwie studni OPL. 

15. Ze względu na bezpieczeństwo, OPL nie dopuszcza instalowania w studniach kablowych 
elementów czynnych takich jak: zasilacze, wzmacniacze, itp. 

16. Operator/JST zobowiązany jest do wykonania instalacji kabli telekomunikacyjnych 
lub Kanalizacji wtórnej w sposób określony w Projekcie Technicznym, stanowiącym 
załącznik do Umowy Szczegółowej. Koszty związane z pracami instalacyjnymi ponosi 
Operator/JST we własnym zakresie. 

17. Prace instalacyjne mogą być wykonane, wyłącznie pod Nadzorem OPL, przez 
Operatora/JST lub jego podwykonawcę. 

18. W przypadku stwierdzenia przez Operatora/JST niedrożności w Kanalizacji kablowej 
udostępnionej przez OPL, Strony obowiązuje procedura udrażniania, która będzie 
załącznikiem do Umowy Szczegółowej. 

19. OPL w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia niedrożności przez 
Operatora/JST, podejmuje próbę udrożnienia Kanalizacji kablowej. Do terminu 
14 (czternastu) dni nie wlicza się czasu niezbędnego na załatwienie przez OPL wszelkich 
wymaganych w danym przypadku pozwoleń i zgód administracyjnych. 

20. OPL informuje Operatora/JST o terminie prac związanych z próbą udrożnienia 
Kanalizacji kablowej. Operator/JST ma prawo stawić się w terminie wskazanym przez 
OPL na miejscu udrożnienia. 

21. W przypadku braku możliwości udrożnienia OPL w terminie 10 (dziesięciu) DR 
przekazuje Operatorowi/JST rozwiązanie alternatywne, w którym wskazuje: 

a) alternatywny przebieg trasy; 

b) możliwość rozwiązania Umowy Szczegółowej; 

c) inne rozwiązanie ustalone odrębnie przez Strony. 

22. Akceptacja przez Operatora/JST trasy alternatywnej wiąże się z koniecznością 
aktualizacji przebiegu trasy w dokumentacji powykonawczej oraz podpisaniem aneksu do 
Umowy Szczegółowej. 

23. Jeśli Operator/JST zgłosi do OPL niedrożność Kanalizacji kablowej, w terminie 
60 (sześćdziesięciu) dni od dnia przekazania Kanalizacji kablowej przez OPL, 
potwierdzonej podpisaniem przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego 
i przedmiotowa niedrożność zostanie potwierdzona Protokołem Odbioru Wykonanych 
Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, wówczas OPL anuluje 
opłaty za przedmiotową Relację, naliczone od terminu początkowego naliczania opłat, 
czyli od dnia podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. W takim przypadku 
niedrożność nie jest traktowana jako Awaria w Kanalizacji kablowej. 
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24. Jeżeli, w razie rozpoczęcia przez Operatora/JST prac instalacyjnych po upływie 60 
(sześćdziesięciu) dni od dnia przekazania przez OPL Kanalizacji kablowej, potwierdzonej 
podpisaniem przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, Operator/JST zgłosi do OPL 
niedrożność Kanalizacji kablowej i przedmiotowa niedrożność zostanie potwierdzona 
Protokołem Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy 
Ramowej, wówczas Operator/JST ma obowiązek uiścić opłaty za przedmiotową Relację, 
naliczone od terminu początkowego naliczania opłat, czyli od dnia podpisania Protokołu 
Zdawczo-Odbiorczego. 

25. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przez Operatora/JST lub jego 
podwykonawcę prac instalacyjnych prowadzonych w trybie nieciągłym, Operator/JST 
zgłosi prace do odbioru. W terminie 7 (siedmiu) DR od daty zgłoszenia Strony dokonają 
odbioru wykonanych prac, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu 
Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej. 

26. Protokół Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy 
Ramowej podpisany przez przedstawicieli Stron, będzie sporządzony w dwóch, 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

27. Odmowa podpisania Protokołu Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, przez którąkolwiek ze Stron zostanie opisana 
w Protokole wraz z podaniem przyczyn tej odmowy. 

28. W przypadku wystąpienia odstępstw od zaakceptowanego przez Strony Projektu 
Technicznego, wykazanych w Protokole Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, Operator/JST w terminie do 51 
(pięćdziesięciu jeden) DR od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru 
Wykonanych Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, przekaże 
do OPL dokumentację powykonawczą. Jeśli nie nastąpiły żadne odstępstwa od Projektu 
Technicznego, Operator/JST nie przekazuje do OPL dokumentacji powykonawczej. 
W przypadku nie dotrzymania przez Operatora/JST przedmiotowego terminu 
dostarczenia do OPL dokumentacji powykonawczej, OPL nie będzie przyjmowała 
od Operatora/JST kolejnych Zapytań o dostęp do Kanalizacji kablowej dla Sieci 
Miejscowej, której dotyczyła dokumentacja powykonawcza po uprzednim, 
bezskutecznym wezwaniu Operatora/JST do złożenia dokumentacji powykonawczej 
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania. 

Rozdział 3 Budowa Nawiązania do Kanalizacji kablowej Operatora/JST 

1. Budowa Nawiązania do Kanalizacji kablowej powinna spełniać wymagania ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm., 
zwane dalej „Prawo budowlane”). 

2. Budowa Nawiązania do Kanalizacji kablowej jako łącznika pomiędzy Kanalizacją kablową 
OPL a Kanalizacją kablową Operatora/JST, tzn. łącznika od punktu styku Kanalizacji 
kablowej OPL (studni kablowej OPL) do punktu styku Kanalizacji kablowej Operatora/JST 
(studni kablowej Operatora/JST), powinna uwzględnić wymogi OPL przedstawione 
w wydanych Warunkach Technicznych. 

3. Operator/JST, po każdorazowym sprawdzeniu przez OPL Warunków Technicznych 
oraz z uwzględnieniem norm wytrzymałościowych ma prawo wykonać jeden otwór 
w studni. Wyjątek stanowić mogą Studnie kablowe K6 i komory kablowe, gdzie możliwe 
będzie wykonanie większej liczby otworów. 

4. W celu wykonania Nawiązania do istniejących już w Kanalizacji kablowej kabli 
telekomunikacyjnych lub Kanalizacji wtórnej zainstalowanych przez Operatora/JST 
na podstawie wcześniej podpisanej Umowy Szczegółowej, Operator/JST składa 
„Zapytanie o możliwość dostępu do Kanalizacji kablowej OPL”, stanowiące Załącznik nr 1 
do Umowy Ramowej. 
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5. Wydawane przez OPL Warunki Techniczne na budowę takiego Nawiązania, będą 
dla Operatora/JST podstawą dla zgłoszenia zamiaru budowy właściwemu organowi 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wymagany przez Prawo budowlane projekt 
zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, budowy 
punktu styku telekomunikacyjnego, wykonany przez projektanta posiadającego 
odpowiednie uprawnienia budowlane, podlegać będzie uzgodnieniu z OPL na zasadach 
identycznych jak w pkt 2.2.3 Rozdziału 2 Części I Umowy Ramowej. OPL nie ponosi 
odpowiedzialności za Nawiązania wybudowane przez Operatora/JST, bez uzyskania 
stosownych zgód i pozwoleń. 

6. Projekt uwzględniający rozwiązania techniczne zawarte w wydawanych przez OPL 
Warunkach Technicznych na budowę punktu styku przyłącza telekomunikacyjnego, będą 
podlegały uzgodnieniu przez OPL na zasadach identycznych jak w pkt 2.2.3 Rozdziału 2 
Części I Umowy Ramowej. 

7. Budowa Nawiązania odbywa się wg trybu i zasad zawierania oraz rozwiązywania Umowy 
Szczegółowej, o których mowa w Rozdziale 2 Części I Umowy Ramowej. 

8. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Operatora/JST uzyskanie wymaganych przepisami 
Prawa budowlanego niezbędnych dokumentów nie będzie możliwe w Okresie Rezerwacji 
30 (trzydziestu) DR oraz w wyznaczonym dodatkowym Okresie Rezerwacji 
21 (dwudziestu jeden) DR, na wniosek Operatora/JST Okres Rezerwacji może zostać 
przedłużony o czasookres wskazany we wniosku, jako ponadnormatywny Okres 
Rezerwacji, za który zostanie pobrana opłata w wysokości wskazanej w pkt 1.1 
Rozdział 1 Części III Umowy Ramowej. 

9. Dla każdego, osobno złożonego przez Operatora/JST Zapytania o dostęp do Kanalizacji 
kablowej na wskazaną w Zapytaniu Relację, bezpłatne jest Nawiązanie do pierwszej 
studni w Relacji (zakończenie A początkowe), co należy rozumieć jako wykonanie 
otworu, przez który zostanie wprowadzony kabel należący do Operatora/JST 
oraz wyjście z ostatniej studni przedmiotowej Relacji (zakończenie B końcowe). 

10. Za każdy otwór wykonywany w ściance studni OPL znajdującej się pomiędzy pierwszą 
i ostatnią studnią (zakończeniem A początkowym i zakończeniem B końcowym) 
na długości relacji głównej (zawartej w tym samym Zapytaniu co nawiązanie), wykonany 
w celu wyjścia kabla znajdującego się w relacji głównej, uiszczana będzie opłata roczna 
w wysokości odpowiadającej opłacie miesięcznej jak za dzierżawę 100 mb kanalizacji 
kablowej (minimalny Odcinek udostępniony samodzielnie) przy uwzględnieniu 
współczynnika zajętości. Opłata uiszczana będzie z góry za każdy rozpoczęty rok 
dostępu do Kanalizacji kablowej OPL. 

11. Dla każdego osobno złożonego przez Operatora/JST zapytania o budowę Nawiązania do 
istniejącej już wcześniej Relacji, uiszczana będzie opłata roczna w wysokości 
odpowiadającej opłacie miesięcznej jak za dzierżawę 100 mb kanalizacji kablowej 
(minimalny odcinek udostępniony samodzielnie) przy uwzględnieniu współczynnika 
zajętości. Opłata uiszczana będzie z góry za każdy rozpoczęty rok dostępu 
do Kanalizacji kablowej OPL. 

12. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., wszelka komunikacja między Stronami w zakresie 
budowy nawiązania do Kanalizacji kablowej za zgodą Operatora/JST będzie mogła 
odbywać się z wykorzystaniem ISI, zgodnie z zasadami opisanymi w Części IV Umowy 
Ramowej. 

Rozdział 4 Prace eksploatacyjne dotyczące dostępu do Kanalizacji kablowej i Nadzór 
OPL 

4.1 Prace eksploatacyjne 

1. Do prac eksploatacyjnych Operatora/JST zalicza się: 
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a) prace planowe remontowe i konserwacyjne, których celem jest odtworzenie stanu 
pierwotnego kabli telekomunikacyjnych lub Kanalizacji wtórnej zainstalowanych 
przez Operatora/JST w Kanalizacji kablowej na podstawie Umowy Szczegółowej; 

b) prace doraźne związane z bieżącą naprawą (usunięciem Awarii) kabli 
telekomunikacyjnych lub Kanalizacji wtórnej zainstalowanych przez Operatora/JST 
w Kanalizacji kablowej na podstawie Umowy Szczegółowej. 

2. Prace planowe Operatora/JST mogą być wykonywane przez Operatora/JST 
w Kanalizacji kablowej wyłącznie pod Nadzorem OPL, po wcześniejszym 
poinformowaniu OPL na piśmie, zgodnie z załączonym wzorem formularza stanowiącym 
Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy Ramowej, z podanym przewidywanym zakresem 
czynności i szacowanym okresem prowadzenia prac na 5 (pięć) DR przed planowaną 
datą rozpoczęcia prac planowych. 

3. OPL zapewni dostęp do infrastruktury w planowanej dacie rozpoczęcia prac planowych, 
wskazanej zgodnie z ust. 2, w celu wykonania prac planowych w ciągu 5 (pięciu) DR. 

4. Opłaty za Nadzór OPL przy pracach planowych określone są w pkt 1.3 Rozdziału 1 
Części III Umowy Ramowej w Tabeli Nr 2. 

5. Prace doraźne Operatora/JST mogą być wykonywane przez Operatora/JST 
lub podwykonawców działających w jego imieniu, zgodnie z poniższą procedurą. 

6. Dla prac doraźnych obowiązuje sprawowanie Nadzoru OPL w sposób ciągły 
(gwarantowany), po uprzednim telefonicznym poinformowaniu OPL na numer wskazany 
w Załączniku Adresowym o fakcie stwierdzenia Awarii; powiadomienie powinno zostać 
niezwłocznie potwierdzone faksem lub pocztą email przez Operatora/JST, zgodnie 
z Formularzem Zgłoszenia dostępu do kanalizacji kablowej, którego wzór stanowi 
Załącznik Nr 10 do Umowy Ramowej, przesłanym odpowiednio: na numer lub adres 
email wskazany w Załączniku Adresowym, z podaniem czasu planowanego rozpoczęcia 
prac doraźnych. 

7. Czas rozpoczęcia prac doraźnych, o którym mowa w ust. 6, nie może być krótszy niż: 

a) w DR oraz w soboty (8.00 – 16.00) – 4 godziny od momentu otrzymania przez OPL 
powiadomienia telefonicznego; 

b) w DR oraz w soboty (16.00 – 22.00 i 6:00-22:00) – 6 godzin od momentu otrzymania 
przez OPL powiadomienia telefonicznego; 

c) w nocy (22.00 – 8.00), niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - 8 godzin 
od momentu otrzymania przez OPL powiadomienia telefonicznego. 

8. Brak potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego faksem lub pocztą email w ciągu 
60 (sześćdziesięciu) minut od dokonania zgłoszenia telefonicznego powoduje, 
że zgłoszenie uważa się za niebyłe. Każdorazowo po zakończeniu przez Operatora/JST 
prac Strony poświadczą obustronnie ich wykonanie z zaznaczeniem czasu trwania 
oraz trybu Nadzoru OPL na Protokole Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej. 

9. Na podstawie zgłoszenia Operatora/JST, dokonanego zgodnie z wyżej opisaną 
procedurą, OPL umożliwi Operatorowi/JST dostęp do Kanalizacji kablowej pod nadzorem 
OPL. 

10.Każdorazowo po zakończeniu przez Operatora/JST prac eksploatacyjnych (planowych 
lub doraźnych), Strony poświadczą wykonanie prac obustronnie podpisanym Protokołem 
Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej. 

11. Odmowa podpisania Protokołu Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej przez którąkolwiek ze Stron zostanie opisana 
w Protokole wraz z podaniem przyczyn tej odmowy. 
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12. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., wszelka komunikacja między Stronami w zakresie 
zgłaszania i wykonywania prac eksploatacyjnych za zgodą Operatora/JST będzie mogła 
odbywać się z wykorzystaniem ISI, zgodnie z zasadami opisanymi w Części IV Umowy 
Ramowej. 

4.2 Uszkodzenia i Awarie 

1. W przypadku stwierdzenia przez jedną ze Stron uszkodzenia w Kanalizacji kablowej, 
mającego bądź mogącego mieć wpływ na stan techniczny kabli telekomunikacyjnych 
lub Kanalizacji wtórnej, Strony zobowiązane są do niezwłocznego wzajemnego 
powiadomienia o tym fakcie. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
powinno nastąpić telefonicznie oraz potwierdzone faksem na numer wskazany 
w Załączniku Adresowym lub pocztą email na adres wskazany w Załączniku Adresowym. 

2. W terminie 3 (trzech) DR od dnia otrzymania przez jedną ze Stron pisemnego 
powiadomienia dotyczącego uszkodzenia Kanalizacji kablowej Strony sporządzą protokół 
uszkodzeń („Protokół Uszkodzeń”) określający jej stan techniczny. Wzór Protokołu 
Uszkodzeń stanowi Załącznik Nr 14 do Umowy Ramowej. 

3. Uszkodzenia Kanalizacji kablowej powinny zostać usunięte przez OPL w terminie 
14 (czternastu) DR od daty podpisania Protokołu określającego jej stan techniczny, 
a w przypadku zagrożenia wystąpienia Awarii, niezwłocznie po telefonicznym 
powiadomieniu OPL na numer kontaktowy wskazany w Umowie Szczegółowej. 

4. Jeżeli usunięcie uszkodzenia w Kanalizacji kablowej będzie wymagało uzyskania 
określonych prawem zezwoleń, decyzji administracyjnych lub przeprowadzenia 
uzgodnień z podmiotami trzecimi, w szczególności z właściwymi terenowymi organami 
administracji publicznej – OPL występuje o uzyskanie tych zezwoleń, decyzji 
administracyjnych lub zgody podmiotu trzeciego niezwłocznie po ujawnieniu się 
konieczności ich uzyskania, a termin usunięcia uszkodzeń ulega przedłużeniu o czas 
niezbędny do uzyskania tych zezwoleń, decyzji administracyjnych lub zgody podmiotu 
trzeciego lub odpowiedniego organu/urzędu. 

5. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., wszelka komunikacja między Stronami w zakresie 
zgłaszania i usuwania uszkodzeń za zgodą Operatora/JST będzie mogła odbywać się 
z wykorzystaniem ISI, zgodnie z zasadami opisanymi w Części IV Umowy Ramowej. 

Rozdział 5 Zasady sprawowania Nadzoru OPL nad pracami w Kanalizacji kablowej 
OPL 

5.1 Zasady ogólne 

1. Wszelkie prace wykonywane przez Operatora/JST w Kanalizacji kablowej OPL są 
wykonywane pod Nadzorem OPL, z zastrzeżeniem pkt 5.2 ust. 12, nie wyłączając prac 
prowadzonych na podstawie postanowień Części I Rozdziału 11. 

2. W przypadku niestawienia się jednej ze Stron w terminie ustalonym przez Strony, 
wyznaczonym na wykonywanie przez Operatora/JST jakichkolwiek prac w Kanalizacji 
kablowej, Strona, której przedstawiciel stawił się w wyznaczonym miejscu i czasie 
obciąża drugą Stronę opłatą w wysokości jak za 1 (jedną) godzinę Nadzoru OPL, 
sprawowanego w danych godzinach. 

3. Nieobecność Przedstawiciela OPL, Operator/JST może zgłosić na Infolinię 
dla Operatorów/JST, pod numer kontaktowy tel. 19 333. 

5.2 Procedura Nadzoru OPL dla prac związanych z dostępem do Kanalizacji kablowej 
OPL 

1. Odebranie przez OPL informacji o potrzebie dostępu do Kanalizacji kablowej. 

2. Zamawiający podaje w informacji o potrzebie dostępu do Kanalizacji kablowej: 

a) Numer Umowy Szczegółowej; 
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b) Tryb dostępu do Kanalizacji kablowej OPL (doraźny, planowy); 

c) Imię i nazwisko przedstawiciela Operatora/JST (zwanego dalej Przedstawicielem 
Operatora/JST); 

d) Telefon kontaktowy; 

e) Data, godzina i miejsce spotkania (miejsce wykonywania prac); 

f) Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac; 

g) Zakres prac do wykonania. 

3. Operator/JST w zleceniu dla dostępu planowanego deklaruje sposób prowadzenia 
Nadzoru OPL: 

a) ciągły/gwarantowany - zapewnienie Nadzoru OPL przez 100% czasu trwania prac 
(Nadzór OPL bierze udział od momentu rozpoczęcia prac do ich zakończenia 
i w trakcie jego trwania weryfikuje poprawność wykonania prac). Dla prac doraźnych 
OPL obowiązuje gwarantowany Nadzór ciągły. 

b) nieciągły - OPL ma obowiązek pojawić się minimalnie na początku i na końcu prac. 
Minimalny czas nadzoru to 1 (jedna) godzina. W tym przypadku Nadzór OPL 
ma obowiązek zweryfikować poprawność wykonanych prac. Weryfikacja jest 
realizowana w ramach usługi Nadzoru OPL. Operator/JST ma prawo do kontaktu 
z nadzorcą OPL w ciągu całego czasu trwania prac. Nadzór OPL w momencie 
wezwania ma obowiązek przybyć na miejsce prac w czasie nie dłuższym niż 4h (w 
godzinach sprawowania Nadzoru OPL). 

W obu przypadkach w Protokole Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, wpisywany jest faktyczny czas prowadzenia 
Nadzoru OPL. 

4. OPL w terminie: 

a) 1 (jedna) godzina przed rozpoczęciem prac dla dostępu doraźnego; 

b) 2 (dwa) DR przed rozpoczęciem prac dla dostępu planowanego, 

wyznacza osoby do sprawowania Nadzoru OPL i podaje Zamawiającemu przez SPP 
OPL (telefoniczny punkt kontaktowy OPL, udostępniony Operatorowi/JST na 
potrzeby wszelkich spraw związanych z udostępnieniem Kanalizacji kablowej) dane 
Przedstawiciela OPL wyznaczonego do przeprowadzenia Nadzoru OPL (łącznie 
z numerem kontaktowym). 

5. Przedstawiciel OPL w terminie: 

a) 1 (jednej) godziny przed rozpoczęciem prac dla dostępu doraźnego; 

b) 1 (jednego) DR przed rozpoczęciem prac dla dostępu planowanego; 

zobowiązany jest do nawiązania kontaktu telefonicznego z Przedstawicielem 
Operatora/JST w celu potwierdzenia danych dotyczących daty, godziny i miejsca 
spotkania. Przedstawiciel OPL wykona przynajmniej 3 (trzy) próby połączenia 
z Przedstawicielem Operatora/JST. 

6. W przypadku nieskutecznego kontaktu telefonicznego, OPL przesyła taką informację 
Zamawiającemu z wykorzystaniem SPP OPL. 

7. Przedstawiciel OPL, wyznaczony do sprawowania Nadzoru OPL powinien posiadać druk 
Protokołu Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy 
Ramowej oraz druk notatki służbowej. 

8. Przedstawiciel Operatora/JST powinien posiadać numer identyfikujący zgłoszenie do 
OPL, a ponadto dla dostępu planowanego – zatwierdzony Projekt Techniczny; dla 
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dostępu doraźnego dopuszcza się rozpoczęcie prac na podstawie zakresu określonego 
w zgłoszeniu. 

9. Wyznaczony Przedstawiciel OPL powinien przybyć na miejsce sprawowania Nadzoru 
OPL zgodnie z ustaleniami, o których mowa w ust 5. 

10. W przypadku braku Przedstawiciela Operatora/JST, Przedstawiciel OPL podejmuje 
przynajmniej 3 (trzy)-krotną próbę nawiązania telefonicznego kontaktu 
z Przedstawicielem Operatora/JST. W przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu 
OPL przekaże Zamawiającemu taką informację z wykorzystaniem SPP OPL. 

11. Przedstawiciel OPL sprawdza dokumenty formalne (dane przedstawicieli Operatora/JST, 
a dla dostępu planowanego posiadanie Projektu Technicznego). 

12. W czasie wykonywania przez Operatora/JST prac w Kanalizacji kablowej OPL, 
Przedstawiciel OPL sprawuje Nadzór OPL zgodnie z zamówieniem Operatora/JST. 
W przypadku zaprzestania wykonywania Nadzoru OPL przez Przedstawiciela OPL 
Operator/JST uprawniony jest do kontynuowania prac. Za okres nieobecności Nadzoru 
OPL, OPL nie pobiera opłat za Nadzór OPL. 

13. W przypadku Nadzoru OPL nad pracami wykonywanymi w dostępie planowanym, 
wszelkie odstępstwa od Projektu Technicznego oraz pozyskane w trakcie sprawowania 
Nadzoru OPL istotne informacje dotyczące stanu Kanalizacji kablowej OPL, 
Przedstawiciel OPL nanosi na posiadany egzemplarz Projektu Technicznego. 

14. W przypadku dostępu planowego, dla rozbieżności między Projektem Technicznym 
a stanem faktycznym wynikłym w czasie wykonywania prac zaciągu kabla 
telekomunikacyjnego, Zamawiający wykona dokumentację powykonawczą i przekaże ją 
do OPL albo przy podpisywaniu Protokołu Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, albo w terminie do 51 (pięćdziesięciu jeden) 
DR od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej. 

15. Po zakończeniu prac, Przedstawiciel OPL spisuje Protokół Odbioru Wykonanych Prac 
i podpisuje go dwustronnie z Przedstawicielem Operatora/JST. 

16. W przypadku dostępu doraźnego, Protokół Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej powinien zawierać krótki opis wykonanych 
prac z wyszczególnieniem: Sieci Miejscowej, Odcinka Kanalizacji kablowej OPL na jakim 
prace były wykonane, zakresu prac, typ kabla telekomunikacyjnego (w przypadku 
wymiany). 

17. Według wyboru Zamawiającego ilość godzin sprawowania Nadzoru OPL będzie 
zamieszczana w Protokole Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 6 do Umowy Ramowej albo dla każdego dnia odrębnie w Protokole Odbioru 
Wykonanych Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, 
podpisywanego przez Przedstawiciela OPL i Przedstawiciela Operatora/JST na koniec 
zadania inwestycyjnego Operatora/JST. 

5.3 Czynności szczegółowe wykonywane przez przedstawiciela OPL podczas 
sprawowania Nadzoru OPL nad pracami Operatora/JST 

1. Przedstawiciel OPL sprawdza zgodność wykonywanych prac z Projektem Technicznym, 
a w szczególności: 

a) Typ i pojemność zaciąganego lub usuwanego kabla telekomunikacyjnego; 

b) Zgodność zajmowanego otworu Kanalizacji kablowej z otworem wyznaczonym 
w projekcie; 

c) Trasę kabla; 

d) Punkt styku z kanalizacją Operatora/JST i sposób uszczelnienia; 
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e) Wyprowadzenie kabla z Kanalizacji kablowej OPL (studni) do obiektu Operatora/JST; 

f) Przywieszki identyfikacyjne kabla; 

g) Ułożenie kabla w studniach na wspornikach kablowych. 

2. Przedstawiciel OPL sprawdza zgodność wykonywanych prac z zasadą zachowania 
bezpieczeństwa usług i sieci OPL, a w szczególności: 

a) Wykonywanie prac w sposób bezpieczny dla infrastruktury OPL (np. wchodzenie 
do studni po kablach OPL, zaciąganie i wyciąganie kabli w sposób mogący 
spowodować mechaniczne uszkodzenia powłok kabli OPL) lub kabli i Kanalizacji 
wtórnej innych Operatorów/JST; 

b) Wykorzystywanie narzędzi i wyposażenia zgodnego z przyjętymi normami i zasadami 
pracy w Kanalizacji kablowej; 

c) Sposób otwierania i zamykania studni kablowych; 

d) Pozostawienie porządku po zakończeniu prac. 

3. Przedstawiciel OPL sprawdza zgodność wykonywanych prac z zachowaniem 
bezpieczeństwa osób trzecich, a w szczególności: 

a) Rozmieszczenie sprzętu i narzędzi w sposób bezpieczny dla ruchu kołowego 
jak i pieszego; 

b) Zabezpieczenie otwartych studni przed osobami postronnymi; 

c) Organizację prac, gdzie Operator/JST zobowiązany jest do bezwzględnego 
sprawdzenia występowanie gazu w studniach kablowych (szczególnie w warunkach 
zimowych). 

Za zapewnienie wykonania norm i przepisów BHP odpowiada Operator/JST lub jego 
podwykonawca. 

4. Przedstawiciel OPL otwiera i zamyka antywłamaniowe zabezpieczenia mechaniczne 
zainstalowane na studniach kablowych. 

5. W przypadku stwierdzenia odstępstwa od Projektu Technicznego, Przedstawiciel OPL 
spisuje notatkę służbową, określającą zakres odstępstw i uwagę o potrzebie 
uwzględnienia zmian w dokumentacji powykonawczej. Zmiana zajętego otworu 
w kanalizacji i zmiana typu kabla (z zachowaniem średnicy podanej w wywiadzie 
technicznym) nie jest podstawą do wstrzymania prac. 

6. Przedstawiciel OPL w trakcie sprawowania Nadzoru OPL, na bieżąco podejmuje decyzje 
w następującym zakresie: 

a) zmiany rodzaju kabla przy zachowaniu tej samej średnicy (Przedstawiciel OPL 
nie może odmówić zmiany typu i pojemności kabla przy zachowaniu tej samej 
średnicy i spełnieniu norm); 

b) prostego udrożnienia kanalizacji przez Operatora/JST; 

c) założenia mufy bez dodatkowego zapasu kabla w studni; 

d) wyznaczenia lub zmiany otworu na inny częściowo zajęty. 

7. Przedstawiciel OPL w terminie 1 (jednego) DR, po konsultacjach przekazuje decyzję 
w następującym zakresie: 

a) zmiany trasy kanalizacji z zachowaniem tej samej długości; 

b) zmiany trasy kanalizacji w przypadku niedrożności lub innej przyczyny, 
uniemożliwiającej zaciągnięcie kabla; 

c) założenia mufy z dodatkowym zapasem w studni; 

d) instalacji dodatkowej infrastruktury pasywnej; 
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e) przeniesienia planowanego zapasu lub mufy do innej studni; 

f) zmiany miejsca Nawiązania. 

8. W przypadku braku drożności Kanalizacji kablowej, Przedstawiciele Stron podejmują 
próby jej udrożnienia. W przypadku, gdy Kanalizacja kablowa nie zostanie udrożniona, 
Przedstawiciele Stron spisują (bezpośrednio po podjętych próbach udrożnienia) 
w 2 egzemplarzach (dla każdej ze Stron) stosowną notatkę. 

9. Notatka może zostać spisana w każdym momencie prowadzenia prac, jeżeli jedna 
ze Stron wyrazi taką potrzebę. 

5.4 Ustalenia końcowe 

1. Dla zadań realizowanych w etapach, Protokół Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej jest spisywany po zakończeniu każdego 
etapu. Dokumentacja powykonawcza zostanie dostarczona po zakończeniu wszystkich 
etapów zgodnie z ust. 14 w pkt 5.2 Umowy Ramowej. 

2. Przedstawiciel OPL zobowiązany jest na żądanie Operatora/JST wpisać do Protokołu 
Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, 
wszelkie uwagi dot. przedmiotu odbioru i inne uwagi dot. przebiegu Nadzoru OPL 
w przypadkach o których mowa w ust. 3 i ust. 5. 

3. W przypadku przerwania prac z przyczyn niezależnych od Przedstawiciela OPL 
spisywany jest cząstkowy Protokół Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej z określeniem, jaki zakres prac został wykonany. 

4. Przerwanie prac bez podania terminu ich wznowienia powinno skutkować przekazaniem 
cząstkowego Protokołu Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 
do Umowy Ramowej do służb OPL. 

5. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie prowadzenia Nadzoru OPL powinny zostać 
zgłoszone do służb OPL. 

6. Przedstawiciel OPL sprawujący Nadzór OPL ma prawo wstrzymać prowadzenie prac 
przez Operatora/JST w następujących przypadkach: 

a) Uszkodzenie infrastruktury OPL przez Przedstawiciela Operatora/JST; 

b) Stworzenie przez Przedstawiciela Operatora/JST realnego zagrożenia dla życia 
i zdrowia osób trzecich; 

c) Rażące odstępstwa od Projektu Technicznego (np. większa średnica kabla, inna 
trasa kabla). 

W takim przypadku Przedstawiciele Stron spisują notatkę z podaniem przyczyny 
wstrzymania prac. 

Rozdział 6 Uwolnienie zasobów zajmowanej Kanalizacji kablowej 

1. Operator/JST zobowiązany jest do usunięcia kabli telekomunikacyjnych lub Kanalizacji 
wtórnej najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy Szczegółowej lub wygaśnięcia Umowy 
Szczegółowej, chyba że Strony ustalą inny termin. Usunięcia kabli telekomunikacyjnych 
lub Kanalizacji wtórnej dokonuje Operator/JST na własny koszt, pod Nadzorem OPL. 

2. Operator/JST zgłasza wniosek w celu usunięcia kabli telekomunikacyjnych 
lub Kanalizacji wtórnej na piśmie, zgodnie z załączonym wzorem formularza 
stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej. 

3. Usunięcie kabli telekomunikacyjnych lub Kanalizacji wtórnej zostanie poświadczone 
przez Strony obustronnie podpisanym Protokołem Odbioru Wykonanych Prac, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej. 

4. W przypadku, gdy Operator/JST nie dokona usunięcia kabli telekomunikacyjnych 
lub Kanalizacji wtórnej w terminach określonych powyżej, OPL przysługuje prawo 
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do naliczenia kary umownej, zgodnie z pkt 1 Rozdział 5 Części i Umowy Ramowej 
oraz usunięcia kabli telekomunikacyjnych lub Kanalizacji wtórnej Operatora/JST 
z Kanalizacji kablowej, na wyłączny koszt i ryzyko Operatora/JST, z uwzględnieniem 
kosztów i ryzyka związanego z ewentualnym składowaniem kabli telekomunikacyjnych 
lub Kanalizacji wtórnej Operatora/JST, na zasadach określonych w Umowie Ramowej 
i Umowach Szczegółowych. 

5. OPL przechowuje usunięte kable telekomunikacyjne lub Kanalizację wtórną 
Operatora/JST przez 12 (dwanaście) miesięcy. W razie niezgłoszenia się Operatora/JST 
po odbiór kabli telekomunikacyjnych lub Kanalizacji wtórnej, przedmiotowe kable 
lub kanalizacja - po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym - stają się 
własnością OPL. 

6. Obowiązek usunięcia kabli telekomunikacyjnych lub Kanalizacji wtórnej nie będzie miał 
zastosowania, jeżeli Umowa Szczegółowa zostanie przedłużona. 

7. W przypadku wykrycia przez OPL kabli telekomunikacyjnych zaciągniętych nielegalnie, 
OPL po sprawdzeniu oraz wykryciu kto jest właścicielem kabli, wezwie Operatora/JST 
który jest właścicielem kabli do wyjaśnień, wyznaczając 7 (siedmio) dniowy termin 
odpowiedzi. W przypadku braku reakcji ze strony Operatora/JST, OPL przysługuje prawo 
usunięcia lub przecięcia kabli w punktach wprowadzenia kabli telekomunikacyjnych lub 
Kanalizacji wtórnej do Kanalizacji kablowej. W takim przypadku Operatorowi/JST nie 
będzie przysługiwało odszkodowanie z tytułu usunięcia lub przecięcia kabli przez OPL. 

8. W przypadku przecięcia lub usunięcia przez OPL niewłaściwego kabla, OPL ponosi 
koszty przywrócenia stanu pierwotnego w Kanalizacji kablowej OPL, a Operatorowi/JST 
przysługuje prawo dochodzenia zwrotu utraconych korzyści. 

9. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., wszelka komunikacja między Stronami w zakresie 
uwalniania zasobów zajmowanej Kanalizacji kablowej za zgodą Operatora/JST będzie 
mogła odbywać się z wykorzystaniem ISI, zgodnie z zasadami opisanymi w Części IV 
Umowy Ramowej. 

Rozdział 7 Modernizacja kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej 

1. Modernizacja kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej polega na umieszczeniu 
kabla telekomunikacyjnego lub Kanalizacji wtórnej Operatora/JST w Kanalizacji kablowej 
o parametrach innych niż określone w Projekcie Technicznym i wymaga zmiany Umowy 
Szczegółowej, zgodnie z zasadami określonymi w Części I Rozdziale 2 pkt 2.3 Umowy 
Ramowej. 

2. W celu modernizacji kabla telekomunikacyjnego Operator/JST występuje do OPL 
z „Zapytaniem o możliwość modernizacji dostępu do Kanalizacji kablowej”, którego wzór 
stanowi Załącznik Nr 8 do Umowy Ramowej. Jedno Zapytanie dotyczące modernizacji 
może dotyczyć wyłącznie możliwości modernizacji Kanalizacji kablowej w ramach jednej 
Sieci Miejscowej. 

3. Procedura akceptacji „Zapytania o modernizację dostępu do Kanalizacji kablowej” 
odbywa się zgodnie z procedurą akceptacji „Zapytania o możliwość dostępu 
do Kanalizacji kablowej”, zgodnie z Częścią I Rozdziałem 2 pkt 2.1 Umowy Ramowej. 

4. Modernizacja kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej wymaga zmiany Umowy 
Szczegółowej, poprzez podpisanie przez Strony aneksu do Umowy Szczegółowej 
z zastrzeżeniem ustępu następnego. 

5. Modernizacja kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej może być prowadzona 
przez Operatora/JST po zawarciu aneksu do Umowy Szczegółowej oraz uprzednim 
poinformowaniu OPL na piśmie, najpóźniej na 5 (pięć) DR przed planowaną datą 
rozpoczęcia modernizacji. 

6. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., wszelka komunikacja między Stronami w zakresie 
zgłaszania wykonania modernizacji kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej 
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za zgodą Operatora/JST będzie mogła odbywać się z wykorzystaniem ISI, zgodnie 
z zasadami opisanymi w Części IV Umowy Ramowej. 

Rozdział 8 Wymiana kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej 

1. Wymiana kabli telekomunikacyjnych na kable o tych samych parametrach i o tym samym 
sposobie ułożenia w Kanalizacji kablowej wymaga uprzedniej zgody OPL, wyrażonej 
na piśmie, pod rygorem nieważności. Wymiana kabli telekomunikacyjnych może nastąpić 
jedynie po wyjęciu kabla telekomunikacyjnego podlegającego wymianie, pod Nadzorem 
OPL. 

2. Z wykonania robót, o których mowa w ust. 1 powyżej, Strony sporządzą i podpiszą 
protokół. 

3. Wymiana kabli telekomunikacyjnych na kable o tych samych parametrach i o tym samym 
sposobie ułożenia w Kanalizacji kablowej nie wymaga zmiany Umowy Szczegółowej. 

4. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., wszelka komunikacja między Stronami w zakresie 
zgłaszania wymiany kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej za zgodą 
Operatora/JST będzie mogła odbywać się z wykorzystaniem ISI, zgodnie z zasadami 
opisanymi w Części IV Umowy Ramowej. 

Rozdział 9 Przebudowa Kanalizacji kablowej 

1. W przypadku konieczności przebudowy Kanalizacji kablowej OPL, w której umieszczone 
są kable telekomunikacyjne lub Kanalizacji wtórnej Operatora/JST, z przyczyn 
niezależnych od OPL, a w szczególności: 

a) na skutek wydanych decyzji administracyjnych; 

b) w przypadkach określonych w art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 

c) z powodu roszczeń osób trzecich, dysponujących tytułem prawnym 
do nieruchomości, przez którą przebiega Kanalizacja kablowa OPL, w której 
umieszczone są kable telekomunikacyjne lub Kanalizacji wtórnej Operatora/JST, 

Operator/JST (właściciel kabli) będzie zobowiązany do wykonania przebudowy swojej 
infrastruktury (kable telekomunikacyjne/kanalizacja wtórna) we własnym zakresie 
i na własny koszt. 

2. W przypadku, gdy przed podpisaniem Umowy Szczegółowej przez Strony, OPL będzie 
posiadała informację na temat konieczności przyszłej przebudowy Kanalizacji kablowej, 
Strony w treści Umowy Szczegółowej zamieszczą postanowienia potwierdzające 
świadomość Stron w zakresie konieczności przyszłej przebudowy, zwłaszcza 
co do ciążącego na właścicielu infrastruktury obowiązku jej przełożenia na własny koszt. 

3. W przypadku pojawienia się konieczności przebudowy Kanalizacji kablowej, OPL 
posiadając taką wiedzę, niezwłocznie poinformuje wszystkich właścicieli kabli/Kanalizacji 
wtórnej o konieczności przebudowy. 

4. Prace związane z przebudową kabli Operator/JST wykonuje pod Nadzorem OPL. 

5. Przebudowa sieci Operatora/JST nie wymaga przygotowania przez Operatora/JST 
Projektu Technicznego, a nowa Relacja będzie udostępniona Operatorowi/JST w cenie 
Relacji pierwotnej. 

6. OPL nie ma obowiązku przebudowy Kanalizacji kablowej, gdy: 

a) w ocenie OPL brak jest uzasadnienia ekonomicznego przebudowy; w takim 
przypadku OPL przekaże trasę alternatywną w cenie relacji pierwotnej; 

b) występują przeciwwskazania formalno - prawne (np. utrata prawa do gruntu); 

c) występują obiektywne przeszkody faktyczne, uniemożliwiające przebudowę 
Kanalizacji kablowej. 
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7. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., wszelka komunikacja między Stronami w zakresie 
przebudowy Kanalizacji kablowej za zgodą Operatora/JST będzie mogła odbywać się 
z wykorzystaniem ISI, zgodnie z zasadami opisanymi w Części IV Umowy Ramowej. 

Rozdział 10 Współwłasność kabla umieszczonego w Kanalizacji kablowej 

1. OPL dopuszcza udostępnienie Kanalizacji kablowej dla potrzeb umieszczenia w niej kabli 
światłowodowych, w których włókna światłowodowe stanowią odrębną własność 
Operatorów/JST. 

2. Operatorzy/JST posiadający odrębną własność włókien światłowodowych w danym kablu 
wybierają spośród siebie Zarządcę (dalej zwanego „Zarządca”), który reprezentuje ich 
w kontaktach z OPL. 

3. Stroną do zawarcia Umowy Ramowej/Umów Szczegółowych z OPL na udostępnienie 
kanalizacji kablowej jest Zarządca. 

4. Zarządca kabla zobowiązany jest złożyć OPL oświadczenie o właścicielach włókien w kablu 
światłowodowym zainstalowanym w Kanalizacji kablowej. Oświadczenie powinno być 
składane przy podpisywaniu Umowy Ramowej/Umowy Szczegółowej oraz w przypadku 
zmiany własności włókien w kablu. 

5. Zbycie przez Operatora/JST części włókien w kablu nie wymaga zgody OPL oraz nie 
wymaga zmiany Umowy Ramowej/Umów Szczegółowych, natomiast wymaga złożenia 
oświadczenia o zmianie własności włókien w kablu. 

6. Operator/JST, będący właścicielem włókien w kablu światłowodowym, który nie jest 
Zarządcą kabla (nie ma zawartej Umowy Ramowej z OPL) ma prawo do wykonywania 
odgałęzień od kabla światłowodowego w ramach odrębnej umowy zawieranej pomiędzy tym 
Operatorem/JST a OPL pod warunkiem posiadania upoważnienia od Zarządcy dla danego 
Operatora/JST na wykonanie odgałęzienia. 

7. Zarządca ma prawo do dostępu do Kanalizacji kablowej i naprawy Awarii w przypadku 
Awarii kabla światłowodowego. 

Rozdział 11 Łączenie włókien w kablach dwóch różnych Operatorów/JST w Kanalizacji 
kablowej OPL 

1. W przypadku wniosku Operatora/JST złożonego do OPL o połączenie kabli 
telekomunikacyjnych danego Operatora/JST z włóknami w kablu telekomunikacyjnym 
innego Operatora/JST, OPL wyraża zgodę na połączenie kabli dwóch Operatorów/JST w 
Kanalizacji kablowej OPL, pod warunkiem istnienia takich możliwości technicznych. 
Niewyrażenie zgody ze względu na brak możliwości technicznych wymaga podania 
przyczyn. 

2. Niezależnie od wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Operator/JST przekazuje 
do OPL oświadczenie drugiego zainteresowanego Operatora/JST o wyrażeniu zgody 
na połączenie włókien kabli telekomunikacyjnych. 

3. Wszelkie spory pomiędzy Operatorami/JST dotyczące współpracy w ramach łączenia 
włókien kabli tych Operatorów/JST w Kanalizacji kablowej są rozstrzyganie wyłącznie 
przez tych Operatorów/JST, bez udziału OPL. 

4. OPL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub nieprawidłowości związane 
z wykonanym połączeniem. 
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Część III Zasady rozliczeń i opłaty 

Rozdział 1 Opłaty 

W związku z umożliwieniem dostępu do Kanalizacji kablowej, OPL pobiera następujące 
opłaty: 

a) opłata miesięczna za ponadnormatywny Okres Rezerwacji w przypadku budowy 
nawiązania; 

b) opłata miesięczna za ponadnormatywny Okres Rezerwacji w przypadku przedłużenia 
terminu na akceptację Projektu Technicznego; 

c) opłata miesięczna, za dostęp do Kanalizacji kablowej, albo opłata jednorazowa 
za Dostęp na zasadach DRPU ; 

d) opłata za Nadzór OPL; 

e) opłata jednorazowa za udostępnienie ISI. 

1.1 Opłata za ponadnormatywny Okres Rezerwacji 

1. W przypadku budowy Nawiązania, o którym mowa Rozdziale 3 Części II Umowy 
Ramowej za ponadnormatywny Okres Rezerwacji, po upływie Okresu Rezerwacji 
oraz wyznaczonego dodatkowego Okresu Rezerwacji, o którym mowa w Umowie 
Ramowej, zostanie pobrana miesięczna opłata w wysokości należnej za nawiązanie: 

O

Z
pn

D

D
OOR  

gdzie: 

OR  - miesięczna opłata za ponadnormatywny Okres Rezerwacji; 

O pn  - opłata podstawowa = 132 (sto trzydzieści dwa) zł (wynikająca z minimalnej 

długości odcinka, o którym mowa w pkt. 3.2.3.); 

DZ
 - średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla; 

DO
 - średnica wewnętrzna Kanalizacji kablowej, do której następuje Nawiązanie; 

2.  W czasie trwania procedury akceptacji Projektu Technicznego pomiędzy Stronami, 
o którym mowa w pkt 2.2.3 Rozdział 2 Części I Umowy Ramowej, po upływie Okresu 
Rezerwacji oraz wyznaczonego dodatkowego nieodpłatnego Okresu Rezerwacji, o którym 
mowa w Ofercie, zostanie pobrana miesięczna opłata w wysokości należnej 
jak za wprowadzony kabel/Kanalizację wtórną: 

O

Z
pn

D

D
OOR * l  

OR  - miesięczna opłata za ponadnormatywny Okres Rezerwacji; 

O pn  - opłata podstawowa = 132 (sto trzydzieści dwa) zł (wynikająca z minimalnej 

długości odcinka, o którym mowa w pkt. 3.2.3.); 

DZ
 - średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla; 

DO
 - średnica wewnętrzna Kanalizacji kablowej, do której następuje Nawiązanie; 

l  -  długość odcinka 
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1.2 Ogólna miesięczna opłata za dostęp do Kanalizacji kablowej 

1.2.1 Sposób naliczania opłat za ułożenie kabli telekomunikacyjnych 

1. Wysokość miesięcznych opłat za 1 (jeden) mb ułożonego kabla w Kanalizacji kablowej - 

mokW , stanowi iloczyn opłaty podstawowej - pO , oraz współczynnika wypełnienia 

Kanalizacji kablowej - wkkW , który nie może przekroczyć wartości równej 1 (jeden). 

O

n

n

p

n

O

n
p

O

n

OO

pwkkpmok
D

D

O
D

D
O

D

D

D

D

D

D
OWOW 1

1

21 ...  

2. W przypadku jednakowej średnicy wewnętrznej Kanalizacji kablowej można posługiwać 
się poniższym wzorem 

 

n

n

O

p

mok D
D

O
W

1

 

gdzie: 

P
O  - opłata podstawowa = 1,32 (jeden złoty i trzydzieści dwa grosze) zł za każdy 

rozpoczęty 1 (jeden) metr bieżący; 

wkkW  - współczynnik wypełnienia Kanalizacji kablowej; 

D1
  - średnica zewnętrzna pierwszego kabla; 

Dn
  - średnica zewnętrzna n-tego kabla; 

Do
  - średnica wewnętrzna Kanalizacji kablowej; 

 
1.2.2 Sposób naliczania opłat za ułożenie rury Kanalizacji wtórnej 
 

1.  Wysokość miesięcznych opłat za 1 mb ułożonej rury Kanalizacji wtórnej - morkwW , stanowi 

ona iloczyn opłaty podstawowej - pO  oraz współczynnika wypełnienia Kanalizacji 

pierwotnej - wkpW  

a) dla pojedynczego zaciągu rur: 

3
1

n
OWOW pwkppmorkw  

b) dla jednoczesnego zaciągu 4 rur: 

4
4

n
OWOW pwkppmorkw  

gdzie: 

pO   - opłata podstawowa = 1,32 (jeden złoty i trzydzieści dwa grosze) zł za każdy 

rozpoczęty 1 (jeden) metr bieżący; 
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1wkpW  - współczynnik wypełnienia Kanalizacji pierwotnej dla pojedynczego zaciągu rury 

Kanalizacji wtórnej; 

4wkpW  - współczynnik wypełnienia Kanalizacji pierwotnej dla jednoczesnego zaciągu 

4 rur Kanalizacji wtórnej; 

n   - ilość rur Kanalizacji wtórnej; 

l   - długość odcinka Kanalizacji wtórnej. 

1.2.3 Ogólna opłata miesięczna 

1. Ogólna opłata miesięczna jest naliczana w oparciu o sumę (w ramach jednej Sieci 
Miejscowej) długości Odcinków, udostępnionego otworu Kanalizacji kablowej, 
i/ lub Kanalizacji wtórnej, za każdy rozpoczęty 1 (jeden) metr bieżący. 

2. Minimalna opłata za pojedynczy Odcinek udostępniony samodzielnie (na wniosek), 
wynosi tyle, ile za Odcinek o długości 100 (sto) mb. 

3. W przypadku udostępnienia całego otworu Kanalizacji kablowej, Operator/JST 
zobowiązany jest uiszczać ogólną opłatę miesięczną w wysokości równej opłacie 
podstawowej tzn. 1,32 (jeden złoty i trzydzieści dwa grosze) zł za każdy rozpoczęty metr 
bieżący. 

4. Stawki ogólnej opłaty miesięcznej w okresie obowiązywania umowy są stałe. 

5. Dla każdej Umowy Szczegółowej, w ramach jednej Sieci Miejscowej, naliczona jest 
ogólna opłata miesięczna, w zależności od zlokalizowania przedmiotu umowy 
w określonej strefie administracyjnej, indeksowana współczynnikiem, zależnym od strefy 
administracyjnej, podanym w Tabeli 1. 

 

Tabela 1. Współczynnik - SW  uzależniony od strefy administracyjnej 

Lp. Strefy administracyjne Współczynnik - 
SW  

1. Warszawa 1 

2. Miasta o liczbie mieszkańców powyżej 500 tys. 0,98 

3. Miasta o liczbie mieszkańców od 100 do 500 tys. 0,96 

4. Miasta o liczbie mieszkańców od 25 do100 tys. 0,93 

5. 
Miasta, miejscowości i gminy o liczbie mieszkańców poniżej 
25 tys. 

0,90 

6. Wielkość miasta, miejscowości lub gminy i ich granice administracyjne są określane 
na podstawie mapy administracyjnej kraju, aktualnej w dniu podpisania Umowy 
Szczegółowej lub aneksu do tej Umowy Szczegółowej. 

7. Ogólną opłatę miesięczną z uwzględnieniem współczynników określonych w Tabeli 1., 
oblicza się według następującego wzoru: 

Snnmorkw

n

nnmok

n

M WlWlWO _

1

_

1

 

gdzie: 
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MO   - ogólna opłata miesięczna; 

nmok

n

W _

1

   - wysokość miesięcznych opłat za kable; 

nmorkw

n

W _

1

 - wysokość miesięcznych opłat za rury kanalizacji wtórnej; 

SW   - współczynnik strefy administracyjnej określony w Tabeli 1; 

nl  -  - długość „n” - tego odcinka kanalizacji kablowej lub pierwotnej. 

8. W przypadku Dostępu na zasadach DRPU określonego w Części I, Rozdziale 11 Umowy 
Ramowej OPL w Umowie Szczegółowej określa się opłatę jednorazową za Dostęp 
na zasadach DRPU uiszczaną przez Operatora/JST z góry, a stanowiącą sumę ogólnych 
opłat miesięcznych, o których mowa w Części III, Rozdziale 1, pkt 1.2, ppkt 1.2.3 Umowy 
Ramowej, za cały wskazany przez Operatora/JST okres na jaki zawierana jest określona 
Umowa Szczegółowa z uwzględnieniem stopy dyskontowej w wysokości 6%. 

1.3 Opłata za Nadzór OPL 

Tabela nr 2. Opłata za Nadzór OPL 

Opłaty związane z Nadzorem 

Lp. Nazwa Jednostka Opłata Uwagi 

1 
Nadzór ze strony OPL 

w DR 8:00–16:00 
PLN/ godzinę 65,51 

Za każdą 

rozpoczętą 

godzinę 

2 

Nadzór ze strony OPL 

w soboty, poza godz. pracy w DR 

16:00–22:00, 6.00–8.00 

PLN/ godzinę 86,66 

Za każdą 

rozpoczętą 

godzinę 

3 

Nadzór ze strony OPL 

w DR w godzinach (22.00–6.00), 

niedziele i dni ustawowo wolne od 

pracy 

PLN /godzinę 107,80 

Za każdą 

rozpoczętą 

godzinę 

4 

Opłata za niestawienie się 

pracowników Operatora/JST, który 

wystąpił do OPL z wnioskiem o 

usługę określoną w poz.1-3 

PLN /godzinę 

Opłata równa 

opłacie za 

jedną 

godzinę 

wnioskowanej 

usługi 

- 

 

1.4 Opłata jednorazowa za udostępnienie Interfejsu Systemu Informatycznego 

Tabela nr 3. Opłata za udostępnienie Interfejsu Systemu Informatycznego 
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Lp. Udostępnienie interfejsu do systemu informatycznego 

 [zł] 

1 

Opłata za 
udostępnienie 

interfejsu do systemu 
informatycznego * 

 

3927,92 

* W przypadku gdy ISI będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby dostępu do Kanalizacji 
kablowej, OPL na wniosek Operatora/JST może rozłożyć opłatę za udostępnienie 
na maksymalnie 3 (trzy) nieoprocentowane raty, płatne w kolejnych trzech miesiącach. 
 
Opłata za udostępnienie interfejsu do systemu informatycznego należna jest jedynie 
w przypadku, gdy Operator/JST nie korzysta z ISI na potrzeby innych usług hurtowych OPL. 
 

Rozdział 2 Zasady wystawiania faktur i dokonywania płatności 

1. W związku z dostępem do Kanalizacji kablowej, Operator/JST zobowiązany jest 
do uiszczania opłat określonych w Umowie Szczegółowej, na podstawie faktur VAT, 
wystawionych przez OPL. 

2. Od stawek i opłat określonych w Umowie Ramowej i Umowach Szczegółowych, 
wykazanych na fakturach, naliczany jest zgodnie z obowiązującym prawem należny 
podatek od towarów i usług (VAT). 

3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Jeżeli dostęp, na podstawie Umowy 
Szczegółowej nie obejmuje okresu pełnego miesiąca kalendarzowego wówczas należna 
opłata jest wyliczana w oparciu o stawkę dzienną stanowiącą 1/30 miesięcznego ogólnej 
opłaty miesięcznej. 

4. OPL nalicza ogólną opłatę miesięczną wynikającą z Umowy Szczegółowej, począwszy 
od dnia udostępnienia Operatorowi/JST Kanalizacji kablowej lub Kanalizacji wtórnej, 
potwierdzonego przez Strony „Protokołem Zdawczo-Odbiorczym”. 

5. OPL nalicza opłatę jednorazową za udostępnienie Interfejsu Systemu Informatycznego 
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia udostępnienia ISI. 

6. OPL nalicza miesięczną opłatę za ponadnormatywny Okres Rezerwacji od dnia 
następującego po upływie niepłatnego Okresu Rezerwacji 30 (trzydziestu) DR 
oraz dodatkowego niepłatnego Okresu Rezerwacji 21 (dwudziestu jeden) DR, 
które wyznaczone zostały na: 

a) akceptację Projektu Technicznego przez Strony – do dnia podpisania przez Strony 
Protokołu Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy 
Ramowej, związanych z instalacją kabli/Kanalizacji wtórnej przez Operatora/JST; 

b) uzyskanie przez Operatora/JST niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami 
Prawa budowlanego w związku z budową Nawiązania do Kanalizacji kablowej - 
do dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, związanych z budową Nawiązania 
do Kanalizacji kablowej. 

7. OPL nalicza opłatę za Nadzór OPL za każdą rozpoczętą godzinę czasu trwania Nadzoru 
OPL, z uwzględnieniem pory dnia i rodzaju prac, jakich dotyczy, potwierdzoną przez 
Strony w Protokole Odbioru Wykonanych Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 
do Umowy Ramowej. 
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8. Operator/JST uiszcza opłaty określone w Umowie Szczegółowej na wskazany rachunek 
bankowy OPL, w terminie 21 (dwudziestu) dni, od daty wystawienia faktury VAT przez 
OPL. 

9. Nazwę banku, jego adres, numer rachunku bankowego oraz numer Umowy 
Szczegółowej do której odnosi się faktura oraz poszczególne elementy należności 
wynikającej z tej faktury OPL będzie każdorazowo podawać na fakturze. 

10. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy 
OPL. 

11. OPL pobiera ogólną opłatę miesięczną za dany miesiąc z góry - na początku okresu 
rozliczeniowego, w cyklu miesięcznym. 

12. W przypadku opóźnienia Operatora/JST w płatności faktury (w części lub w całości), 
pomimo otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, OPL naliczy za każdy dzień 
opóźnienia odsetki ustawowe. 

Rozdział 3 Reklamacje finansowe 

1. W przypadku reklamacji, co do otrzymanej faktury VAT, Operator/JST ma prawo do jej 
zakwestionowania w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania faktury. Wszelkie 
reklamacje zgłaszane przez Operatora/JST wymagają formy pisemnej i składane są 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres komórki organizacyjnej OPL, 
który wskazany będzie w Załączniku Adresowym. 

2. Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę jej nadania do komórki organizacyjnej OPL, 
o której mowa w zdaniu poprzednim. 

3. Reklamacja finansowa zostanie przyjęta przez OPL do rozpatrzenia pod warunkiem 
określenia w niej numeru faktury, której zastrzeżenia dotyczą oraz równoczesnego 
przekazania do OPL szczegółowego wykazu reklamowanych usług z danymi 
pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację przedmiotowych pozycji wraz z dokładną 
informacją o zgłaszanych do niej zastrzeżeniach. Reklamacja musi ponadto zawierać 
dane Operatora/JST tj. nazwę i adres firmy, imię, nazwisko i numer telefonu osoby 
kontaktowej, numer i datę zawarcia Umowy Szczegółowej. 

4. OPL rozpatruje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej wpływu 
na adres, który będzie wskazany w Załączniku Adresowym. 

5. Fakt złożenia reklamacji finansowej nie zwalnia Operatora/JST z obowiązku uregulowania 
zobowiązania określonego na fakturze i w wyznaczonym na fakturze terminie. 

6. W przypadku uznania przez OPL reklamacji, OPL wystawi fakturę korygującą w najbliższym 
terminie wystawiania faktur. Termin wystawiania faktur przez OPL określony będzie 
w Umowie Ramowej. 

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej faktury, OPL przekaże 
pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji. 

8. Odpowiedź OPL na reklamację złożoną przez Operatora/JST, uwzględniającą wyniki 
postępowania reklamacyjnego, będzie mieć formę pisemną i będzie zawierać 
uzasadnienie decyzji OPL. 

9. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r., wszelka komunikacja między Stronami w zakresie 
zgłaszania reklamacji finansowych za zgodą Operatora/JST będzie mogła odbywać się 
z wykorzystaniem ISI, zgodnie z zasadami opisanymi w Części IV Umowy Ramowej. 

 

Część IV Interfejs Systemu Informatycznego 

 
1. Narzędziem informatycznym służącym wymianie informacji i danych w zakresie 

świadczenia dostępu do Kanalizacji kablowej pomiędzy OPL i Operatorem/JST, poprzez 
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udostępnianie Operatorowi/JST informacji i danych z systemów informatycznych OPL (ISI) 
oraz przekazywanie informacji i danych przez Operatora/JST do OPL będzie EKWD 
lub Portal WWW. 

2. Do 1 kwietnia 2013 r. OPL udostępni Operatorowi/JST pełny dostęp do ISI, w zakresie 
świadczenia dostępu do Kanalizacji kablowej z wyłączeniem świadczenia usługi Dostępu na 
zasadach DRPU określonych w Części I Rozdziale 11 Umowy Ramowej. W ramach ISI, 
OPL będzie udostępniać Operatorowi/JST informacje i dane oraz będzie realizować 
procesy komunikacji z OPL w odniesieniu do: 

a) modułu administrowania kontem Operatora/JST - każdy Operator/JST po utworzeniu 
konta przez OPL będzie mógł samodzielnie zarządzać swoim kontem w zakresie: profili 
użytkowników i ich praw dostępu, predefiniowanych raportów i innych uzgodnionych 
z OPL funkcjonalności; 

b) informacji o infrastrukturze OPL niezbędnych do korzystania z dostępu do Kanalizacji 
kablowej, informacje te dostępne będą dla Operatora/JST od momentu uzyskania 
dostępu do ISI i bez związku z zamawianiem i obsługą konkretnych usług świadczonych 
Operatorowi/JST przez OPL; 

c) obsługi procesu kontraktowania i dostarczania dostępu do Kanalizacji kablowej 
dla Operatora/JST w zakresie objętym Umową Ramową; 

d) obsługi dostępu do Kanalizacji kablowej w szczególności w zakresie: 

 składania wniosków i zamówień dotyczących dostępu do Kanalizacji kablowej; 

 weryfikacji możliwości technicznych związanych z dostępem Kanalizacji kablowej; 

 raportowania; 

 zgłaszania i obsługi (śledzenie stanu realizacji) reklamacji, Awarii, Prac planowych 
dotyczących dostępu do Kanalizacji kablowej oraz naliczonych opłat; 

 przesyłania komunikatów związanych z realizacją danego zlecenia; 

 udostępniania informacji o naliczonych opłatach; 

 przesyłanie komunikatów dotyczących zabezpieczeń finansowych do Umowy. 

3. Równolegle z ISI, OPL umożliwi wymianę dokumentów niestandardowych tj.: 

a) przesyłanie dokumentów i korespondencji e-mail pomiędzy kontaktowymi skrzynkami 
pocztowymi OPL i Operatora/JST, 

b) przesyłanie uwierzytelnionych podpisem elektronicznym dokumentów towarzyszących 
zgłoszeniom (np. upoważnienie od klienta). 

4. OPL udostępni Operatorowi/JST ISI, poprzez zapewnienie dostępu do: 

1) EKWD (Elektroniczny Kanał Wymiany Danych), dzięki któremu Operator/JST będzie 
mógł połączyć ISI ze swoimi systemami IT: 

a) komunikacja poprzez EKWD odbywać się będzie za pomocą: 

- poczty elektronicznej i plików .xml, 

- Web Service (rozwiązanie docelowe). 

b) standardem komunikacyjnym, stosowanym w EKWD, będzie Model Wymiany 
Danych (MWD). 

- językiem używanym w komunikacji w EKWD będzie XML, OPL przekaże 
Operatorowi/JST schematy XSD, ułatwiające parsowanie zawartości 
komunikatów; 
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- standard będzie wstecznie kompatybilny, tzn. OPL będzie mogła wprowadzać 
jego rozszerzenia przy zachowaniu kompatybilności z poprzednimi wersjami 
(do 2 wersji wstecz, przy częstych zmianach minimum pół roku wstecz); 

- wprowadzenie nowego rozszerzenia będzie możliwe po jego akceptacji 
przez Operatora/JST. 

c)  OPL uzgodni SLA z Operatorem/JST, na zasadach niedyskryminujących, warunki 
w zakresie parametrów wydajnościowych ISI. 

2) Portalu WWW, umożliwiającego Operatorowi/JST skorzystanie z pełnej funkcjonalności 
ISI przez EKWD bez konieczności implementacji własnej aplikacji dostępowej. Cechy 
Portalu WWW: 

a) dostęp poprzez logowanie z uwierzytelnieniem; 

b) udostępnienie panelu administracyjnego, umożliwiającego zarządzanie kontem 
Operatora/JST; 

c) możliwość tworzenia wielu kont użytkowników Portalu WWW w ramach konta 
Operatora/JST; 

d) przeglądanie zleceń i ich statusów; 

e) obsługa odpowiedzi na zlecenia Operatora/JST 

- obsługa odpowiedzi Portalu WWW mających formę pojedynczych rekordów 
danych jak i sortowalnych list rekordów; 

- możliwość sortowania i filtrowania list rekordów składających się na odpowiedź 
wg wszystkich atrybutów występujących w definicji struktury rekordu; 

- sortowanie list rekordów składających się na odpowiedź na zapytanie w zakresie 
świadczenia dostępu do Kanalizacji kablowej co najmniej wg następujących 
atrybutów: data, status zamówienia, Identyfikator Zamówienia; 

- możliwość definiowania i generowania historii zlecenia oraz raportów; 

f) przyjmowanie i eksportowanie danych w postaci plików xml; 

g) Portal WWW będzie aplikacją dostępową wykorzystującą EKWD do komunikowania 
się z systemami OPL. 

5. Operator/JST może tworzyć własne aplikacje dostępowe do ISI korzystające z EKWD 
lub korzystać z Portalu WWW. 

6. Szkolenie w zakresie obsługi ISI: 

a) OPL zorganizuje szkolenie dla pracowników Operatora/JST w zakresie obsługi ISI. 
Za przeszkolenie pierwszych 3 (trzech) osób delegowanych przez Operatora/JST, 
OPL nie będzie pobierać opłaty; 

b) W przypadku zmian i modyfikacji obsługi ISI wynikających ze zmiany MWD 
OPL zorganizuje szkolenie pracowników Operatora/JST w zakresie wynikającym 
z wprowadzonych zmian na warunkach jak w pkt 1) powyżej. 

7. Awarie ISI 

a) OPL uruchomi infolinię telefoniczną, na którą zgłaszana będzie tymczasowa 
niedostępność ISI. Infolinia telefoniczna będzie dostępna przez 2 (dwa) różne numery 
telefoniczne przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez 7 (siedem) dni 
w tygodniu. W przypadku wystąpienia tymczasowej niedostępności ISI, Operator/JST 
zgłasza ten fakt OPL przez infolinię telefoniczną oraz w czasie 1 (jednej) godziny 
potwierdza ten fakt e-mailem lub faksem na uzgodniony adres punktu kontaktowego. 
OPL potwierdza otrzymanie zgłoszenia od Operatora/JST, poprzez wysłanie informacji 
(fax, e-mail) na uzgodniony adres punktu kontaktowego. 



 Dokument Orange Polska S.A. – Domena hurt 
 Dane Chronione przed Detalem 

 

Umowa ramowa o dostęp do kanalizacji kablowej 
 
Nr OPL: POS/K -  

Strona 45 

b) W przypadku tymczasowego braku dostępu do ISI, OPL informuje Operatora/JST 
o niedostępności ISI nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) minut od jej ustalenia, 
telefonicznie lub na adres poczty internetowej (e-mail). W sytuacji wystąpienia 
tymczasowej niedostępności ISI, tam gdzie to niezbędne dla realizacji dostępu 
do Kanalizacji kablowej, wszelkie dokumenty będą przesyłane na adres ustalonych 
punktów kontaktowych między OPL i Operatorem/JST. 

c) W przypadku wystąpienia tymczasowej niedostępności ISI, OPL jest zobowiązana do jej 
usunięcia niezwłocznie, nie później, niż w terminie 12 (dwunastu) godzin od jej ustalenia 
lub zgłoszenia przez Operatora/JST. Do czasu usunięcia niedostępności nie wlicza się 
okresu od zgłoszenia przez OPL dostawcy zamówienia na uszkodzony komponent, 
do czasu dostarczenia go do OPL. 

d) W przypadku wystąpienia tymczasowej niedostępności ISI, OPL uruchomi awaryjny 
kanał komunikacyjny o odpowiedniej do ilości zleceń wydajności, nie później niż w 
terminie 12 (dwunastu) godzin od jej ustalenia lub zgłoszenia przez Operatora/JST. 

e) W czasie trwania awarii ISI powodującej wystąpienie niedostępności ISI nie biegną 
terminy do podjęcia jakichkolwiek działań wskazanych w Umowie Ramowej i Umowach 
Szczegółowych przez Operatora/JST, chyba że OPL uruchomi awaryjny kanał 
informacyjny, o którym mowa w lit. d). 

 

Część V Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie zmiany Umowy Ramowej oraz Umów Szczegółowych mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zmiana Załącznika Adresowego odbywa się poprzez przesłanie Operatorowi/JST 
zawiadomienia i nie wymaga dla swej ważności zmiany Umowy Ramowej w formie 
pisemnej w postaci aneksu. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2.1 Rozdział 1 Część I oraz ust. 2 ppkt 2.2.1 pkt 2.2 Rozdział 
2 Część I Umowy Ramowej, wszelka korespondencja, pisma oraz zawiadomienia 
wymieniane pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy Ramowej lub Umów 
Szczegółowych będzie doręczana na adresy wskazane w Załączniku Adresowym. 

4. Umowa Ramowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową Ramową lub Umowach Szczegółowych mają 
w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy oraz wydanych 
na ich podstawie przepisów wykonawczych, a także inne przepisy mające zastosowanie 
do stosunków prawnych pomiędzy Stronami. 

6. Spory powstałe na gruncie wykonania niniejszej Umowy Ramowej lub Umów 
Szczegółowych będą podlegały rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy 
dla siedziby OPL, z uwzględnieniem Rozdziału 7 Części I. 

7. Załączniki do Umowy Ramowej stanowią jej integralną część. 

8. Umowa Ramowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez należycie umocowanych 
przedstawicieli Stron. 

ORANGE POLSKA S.A.    OPERATOR 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

Załącznik nr 1: 

Wzór formularza „Zapytanie o możliwość dostępu do Kanalizacji kablowej” 

Załącznik nr 2: 

Wzór formularza „Wniosek o zawarcie Umowy Szczegółowej o na dostęp do Kanalizacji 
kablowej w oparciu o Zapytanie” 

Załącznik nr 3: 

Wzór formularza „Zestawienie Kanalizacji kablowej OPL” 

Załącznik nr 4: 

Wzór formularza „Protokół zdawczo – odbiorczy” 

Załącznik nr 5: 

Wzór formularza „Zgłoszenie prac doraźnych / prac planowych” 

Załącznik nr 6: 

Wzór formularza „Protokół odbioru wykonanych prac” 

Załącznik nr 7: 

Procedura zawarcia Umowy Ramowej 

Załącznik nr 8: 

Wzór formularza „Zapytanie o możliwość modernizacji dostępu do Kanalizacji” kablowej” 

Załącznik nr 9: 

„Wzór Umowy Szczegółowej” 

Załącznik nr 9a: 

„Wzór Umowy Szczegółowej o Dostępie na zasadach DRPU” 

Załącznik nr 9b: 

„Wymagana przez OPL zawartość Projektu Technicznego” 

Załącznik nr 9c: 

„Szablon projektu wykonawczego na dzierżawę Kanalizacji kablowej” 

Załącznik nr 10 

„Formularz Zgłoszenia Dostępu do Kanalizacji kablowej” 

Załącznik nr 11: 

Wzór formularza: „Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej o dostęp do Kanalizacji kablowej” 

Załącznik nr 12: 

„Wzór Wniosku o zawarcie Aneksu do Umowy Szczegółowej” 

Załącznik Nr 13 

„Załącznik Adresowy” 
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Załącznik nr 14 

„Wzór Protokołu Uszkodzeń” 

Załącznik nr 15 

„Dokumenty dotyczące reprezentacji OPL” 

Załącznik nr 16 

„Dokumenty dotyczące reprezentacji Operatora/JST” 

Załącznik nr 17: 

„Wzór Oświadczenia dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji” 

Załącznik nr 18 

„Wzór Gwarancji Bankowej” 

Załącznik nr 19 

„Wzór Rezerwy Gwarancyjnej” 

 


