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Umowa dotycząca użytkowania Interfejsu POKO  

Załącznik nr 3 

Zakres funkcjonalności 

OPL udostępnia PT Interfejs POKO służący wymianie informacji i danych na potrzeby realizacji usługi 

(objętej umową z OPL), której specyfika umożliwia współpracę Stron za pośrednictwem Interfejsu 

POKO. 

Platforma POKO umożliwia obsługę w zakresie:  

I.  Kanalizacji kablowej OPL w tym obsługę:  

1.  zapytania o możliwość dostępu do kanalizacji kablowej 

2.  zapytania o możliwość modernizacji dostępu do Kanalizacji kablowej; 

3.  wniosku/aneksu do/o umowę szczegółową w tym: 

a.  przekazanie przez OPL projektu umowy szczegółowej/aneksu w formie elektronicznej 

(wzór do druku); 

b. przesłanie do OPL skanu podpisanej przez PT umowy szczegółowej równolegle z 

wysłaniem oryginału umowy szczegółowej w formie pisemnej albo oryginału umowy 

szczegółowej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym; dla dalszej realizacji dostępu do kanalizacji kablowej wiążący jest oryginał 

umowy szczegółowej w formie pisemnej lub oryginał umowy szczegółowej w formie 

elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

4. wniosku o Inspekcję po negatywnej weryfikacji technicznej; 

5. wniosku o rozwiązanie umowy szczegółowej; 

6. wniosku o przedłużenie umowy szczegółowej; 

7. zamówienia na wykonanie Projektu technicznego przez OPL w przypadku, gdy Strony łączy 

umowa na świadczenie usługi wykonywania projektów technicznych przez OPL; 

8. wniosku o nadzór, w tym obsługa: 

a.  złożenie wniosku o nadzór nad pracami eksploatacyjnymi; 

b.  złożenie wniosku o nadzór nad pracami w trybie awarii; 

c. złożenie wniosku dotyczącego niedrożności kanalizacji; 

d. złożenie wniosku dotyczącego uszkodzenia kanalizacji. 

9.  wstępna weryfikacja techniczna („WWT”) on –line dostępu do kanalizacji kablowej. 

II. Udostępniania Słupów OPL w tym: 

1.  możliwość weryfikacji on–line dostępu do Infrastruktury Słupowej OPL; 

2.       obsługa zamówienia na Udostępnienie Słupów OPL; 

3.       obsługa wniosków o Nadzór, w tym: 

a. złożenie wniosku o nadzór nad pracami eksploatacyjnymi; 

b. złożenie wniosku o nadzór nad pracami w trybie awarii. 

III. Transmisja Danych OPL w tym: 

1. możliwość weryfikacji on–line lokalizacji infrastruktury OPL wykorzystywanej na potrzeby 

Transmisji Danych 

2.  możliwość złożenia zapytania o usługi transmisji danych   

IV. TPIX OPL w tym: 

1. możliwość weryfikacji on-line posiadanych portów i usług na platformie TPIX OPL wraz z 

wykresem ruchu na porcie 

2. możliwość złożenia zapytania o usługi TPIX   

V. Platforma POKO umożliwia również: 

1.  Profilowanie dostępów użytkowników w POKO z poziomu administratora OA; 

2.  Generowanie raportów w POKO; 

3.  Podgląd wysłanych dokumentów finansowych (faktur, faktur korygujących, specyfikacji) w 

zakresie usług infrastrukturalnych dostępnych w POKO. 


