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OFERTA 

W ZAKRESIE DOSTĘPU TELEKOMUNIKACYJNEGO  

do łączy abonenckich  
w sposób zapewniający dostęp  

pełny lub współdzielony 

do łączy abonenckich  
poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej 

transmisji danych w technologii miedzianej 

 

 

Rozdział 1. Definicje 

ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode) – asynchroniczny tryb transmisji pakietowej. 

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

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

Część hurtowa OPL – działalność OPL polegająca na obsłudze PT i części detalicznej OPL. 

Dostęp – oznacza dostęp telekomunikacyjny do sieci OPL realizowany na podstawie 
umów lub decyzji administracyjnych właściwego organu administracji państwowej w celu 
świadczenia przez OPL Usług Regulowanych na rzecz PT.  

Dostęp Pełny (ang. Full Unbundling) – możliwość korzystania z pełnego pasma 
częstotliwości Łącza Abonenckiego lub Lokalnej Podpętli Abonenckiej. 

Dostęp Współdzielony (ang. Shared Unbundling) – możliwość korzystania z niegłosowego 
pasma częstotliwości Łącza Abonenckiego lub Lokalnej Podpętli Abonenckiej przy 
jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania z Łącza Abonenckiego lub Lokalnej 
Podpętli Abonenckiej przez innego PT lub OPL do świadczenia usług telefonicznych 
wykorzystujących głosowe pasma częstotliwości Łącza Abonenckiego lub Lokalnej 
Podpętli Abonenckiej. 

DSLAM (ang. Digital Subscriber Line Access Multiplexer) – dostępowy multiplekser 
cyfrowych linii abonenckich, wyposażony w porty umożliwiający współpracę tylko z siecią 
ATM. 

DSLAM Hybrydowy - dostępowy multiplekser cyfrowych linii abonenckich umożliwiający 
współpracę z siecią ATM i/lub z siecią Ethernet.  

Ethernet – technologia wykorzystywana do pakietowej transmisji danych zgodna 
ze standardem IEEE 802.3 

FTTx (ang. Fiber To The x) – systemy realizujące dostęp abonencki z wykorzystaniem 
technologii światłowodowej. W ramach niniejszej Oferty wyróżniamy następujące rodzaje 
architektury FTTx: 
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 FTTB (ang. Fiber To The Building) – światłowód do budynku. Światłowód jest 
doprowadzony do szafki ulicznej (ONU) lub innego aktywnego urządzenia 
telekomunikacyjnego realizującego usługi telekomunikacyjne zainstalowanego 
w budynku. Podłączenie do Abonenta realizowane jest z wykorzystaniem pary 
przewodów miedzianych. FTTB realizowane jest po podpisaniu Umowy o Dostępie 
zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Oferty oraz dodatkowo 
odrębnej Umowy na dostęp telekomunikacyjny na podstawie Oferty FTTH. 

 FTTC (ang. Fiber To The Curb/Cabinet) – światłowód do szafki ulicznej. Światłowód 
jest doprowadzony do szafki ulicznej (ONU) lub innego aktywnego urządzenia 
telekomunikacyjnego realizującego usługi telekomunikacyjne, zainstalowanego 
w odpornej na zmienne warunki atmosferyczne szafie dostępowej. Podłączenie 
do Abonenta realizowane jest z wykorzystaniem pary przewodów miedzianych. 
FTTC realizowane jest po podpisaniu Umowy o Dostępie zgodnej ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1 do Oferty oraz dodatkowo odrębnej Umowy na dostęp 
telekomunikacyjny na podstawie Oferty FTTH. 

Informacje Ogólne (IO) – dane udostępniane PT na potrzeby korzystania z dostępu 
do Usług Regulowanych, szczegółowo określone w Umowie o Dostępie.  

Lista Punktów Adresowych – lista adresów Łączy Abonenckich wszystkich już gotowych 
do świadczenia Usługi lub planowanych do wybudowania, zawierająca co najmniej: 

- w odniesieniu do Łączy Abonenckich gotowych do świadczenia Usługi: 

a. dla Punktu Adresowego: adres pocztowy uwzględniający kod pocztowy, miasto, ulica, 
numer (zgodnie z TERYTem) i liczbę lokali, 

b. status Łączy Abonenckich – aktywne/nieaktywne,  

c. standard/poza standard (informacja niewiążąca), 

d. wybudowane/niewybudowane Łącza Abonenckie; 

e. maksymalną Opcję Usługi możliwą do świadczenia w danym Punkcie Adresowym. 

- w odniesieniu do planowanych Łączy Abonenckich: 
a. adres: miasto, ulica (zgodnie z TERYTem) i szacowaną liczbę mieszkań. 

Lokalna Podpętla Abonencka (LPPA, SLU) – fragment Łącza Abonenckiego łączący 
Zakończenie Sieci z Pośrednim Punktem Dostępowym, w szczególności z szafką kablową, 
koncentratorem lub innym urządzeniem stanowiącym punkt dostępu pośredniego 
do Sieci OPL. 

Łącze Abonenckie (Lokalna Pętla Abonencka, LPA) – obwód składający się z odcinków 
sieci magistralnej i rozdzielczej oraz Przyłącza Abonenckiego albo bez Przyłącza 
Abonenckiego, łączący Zakończenie sieci bezpośrednio z punktem dostępu 
do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej w szczególności z PG 
lub równoważnym urządzeniem stanowiącym punkt dostępu do Sieci OPL. Wyróżniamy 
Łącze Abonenckie Aktywne i Łącze Abonenckie Nieaktywne. 

Łącze Abonenckie Aktywne (ŁAA) – Łącze Abonenckie wraz z Przyłączem Abonenckim, 
na którym OPL świadczy Usługę Abonencką lub Usługę Regulowaną.  
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Łącze Abonenckie Nieaktywne (ŁAN) – Łącze Abonenckie, na którym OPL nie świadczy 
Usług Abonenckich lub Usług Regulowanych wraz z oznaczeniem czy dane łącze posiada 
Przyłącze Abonenckie lub nie posiada Przyłącza Abonenckiego. 

MWD Procesy (MWDP) – Model Wymiany Danych Procesy – dokument opisujący zasady 
realizacji procesów, publikowany na stronie internetowej OPL. 

MWD Komunikaty (MWDK) – Model Wymiany Danych. Opis zasad komunikacji 
elektronicznej poprzez ISI, stanowiący część MWD Procesów, publikowany na stronie 
internetowej OPL. 

Nowa Usługa Detaliczna OPL (NUD) – oznacza usługę lub wszelką modyfikację warunków 
świadczenia usługi, którą OPL zamierza oferować/wprowadzić lub oferuje użytkownikom 
końcowym. Nową usługę detaliczną OPL stanowi produkt (Usługa pojedyncza – usługi 
telekomunikacyjne) lub grupa produktów, z których przynajmniej jeden jest usługą 
telekomunikacyjną, które z punktu widzenia użytkownika końcowego mogą być 
postrzegane jako całość pod względem ekonomicznym, technicznym lub funkcjonalnym 
(Usługi wiązane).  

OA – Operatorzy alternatywni. 

Obszary Regulowane – obszary gminne, na których zgodnie z odpowiednimi 
rozstrzygnięciami Prezesa UKE lub właściwych sądów, nie występuje skuteczna 
konkurencja na rynku właściwym obejmującym dostęp do Usługi BSA lub Usługi LLU.   

Oferta – niniejsza oferta, zatwierdzona Decyzją Prezesa UKE, której załącznikiem jest wzór 
Umowy o Dostępie. 

Oferta FTTH – oferta hurtowa OPL w przedmiocie dostępu telekomunikacyjnego 
w oparciu o technologię światłowodową w zakresie zapewnienia dostępu do hurtowej 
usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji oraz zapewnienia dostępu do urządzeń 
dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej 
używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli 
abonenckiej. 

Oferta SOR – „Oferta ramowa określająca ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego 
w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu 
do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz 
dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby 
sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych”, zatwierdzona decyzją PrezesaUKE 
z dnia 29 września 2010 r., nr DHRT-WOR-6082-4/10 (109) zmienioną następnie decyzjami 
Prezesa UKE. 

Orange Polska S.A. (OPL) – Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.  

Przedsiębiorca telekomunikacyjny (PT) – przedsiębiorca lub inny podmiot, nie będący 
OPL, uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci 
telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, współpracujący z OPL 
w ramach Umowy o Dostępie lub wnioskujący o zawarcie Umowy o Dostępie. 

Przyłącze Abonenckie – odcinek pomiędzy zakończeniem sieci rozdzielczej lub punktem 
dostępowym a Zakończeniem sieci w lokalu Abonenta.  

http://www.hurt-orange.pl/
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Przyłączenie Zakończenia sieci – usługa polegająca na przyłączeniu pojedynczego 
Zakończenia sieci do sieci OPL w lokalu Abonenta. 

Sieć ATM – sieć telekomunikacyjna zrealizowana w technologii ATM przeznaczona 
do pakietowej transmisji danych. 

Sieć Ethernet – sieć telekomunikacyjna zrealizowana w technologii Ethernet przeznaczona 
do pakietowej transmisji danych. 

Sieć IP – sieć telekomunikacyjna zrealizowana w technologii IP przeznaczona 
do pakietowej transmisji danych. 

Sieć PT – stacjonarna publiczna sieć telekomunikacyjna Przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego.  

Sieć OPL – stacjonarna publiczna sieć telekomunikacyjna OPL. 

Strona – OPL lub PT (lub łącznie Strony) (*Ilekroć Oferta posługuje się definicją Strony 
w odniesieniu do nałożonych na Stronę obowiązków, za Stronę uważa się PT, który 
podpisał Umowę o dostępie z OPL). 

Umowa o Dostępie – umowa pomiędzy OPL, a PT określająca zasady świadczenia Usług 
Regulowanych tj. Usługi BSA i/lub Usługi LLU, której wzór stanowi załącznik nr 1 
do Oferty.  

Usługa Abonencka – usługa telekomunikacyjna, świadczona Abonentowi przez OPL albo 
PT na podstawie Umowy Abonenckiej. 

Usługa BSA – usługa dostępu telekomunikacyjnego w zakresie szerokopasmowego 
dostępu do lokalnej pętli abonenckiej zrealizowanej z wykorzystaniem symetrycznych 
kabli miedzianych, do których tytuł prawny posiada OPL, poprzez dostęp do węzłów sieci 
telekomunikacyjnej OPL na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych. 

Usługa LLU – usługa dostępu telekomunikacyjnego w zakresie Dostępu Pełnego 
i Współdzielonego do Łącza Abonenckiego, zrealizowanego z wykorzystaniem 
symetrycznych kabli miedzianych, do których tytuł prawny posiada OPL. 

Usługa hurtowa – usługa telekomunikacyjna, świadczona przez Część hurtową OPL 
na podstawie Umowy o Dostępie na rzecz PT lub części detalicznej OPL lub spółek z Grupy 
OPL, w celu ich dalszego świadczenia użytkownikom przez PT, część detaliczną OPL 
lub spółki z Grupy OPL. 

Usługa Regulowana – usługi w przedmiocie dostępu pełnego lub współdzielonego 
do Łącza Abonenckiego (Usługa LLU) lub w przedmiocie dostępu do strumienia bitów 
(Usługa BSA) na obszarze, na którym OPL została wyznaczona przez Właściwy Organ jako 
operator posiadający znaczącą pozycję rynkową.  

Ustawa – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 576 ze zm.).  

Właściwy Organ – organ administracji państwowej właściwy do podejmowania 
rozstrzygnięć w danym zakresie, w szczególności Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. 
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Rozdział 2. Przedmiot  

1. Oferta określa zasady świadczenia przez OPL Usługi LLU oraz Usługi BSA w technologii 
miedzianej. Usługi te świadczone są przez OPL, na Obszarach Regulowanych. 

2. W przypadku, kiedy PT zamierza korzystać tylko z jednej z wyżej wymienionych Usług 
OPL dostosuje odpowiednio wzór Umowy o Dostępie i przedstawi PT. 

3. Usługą BSA jest zapewniany przez OPL dostęp do Łączy Abonenckich poprzez Węzły 
sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji 
danych, przy wykorzystaniu (innych elementów) infrastruktury sieci 
telekomunikacyjnej, z zastrzeżeniami dotyczącymi ograniczeń technicznych Łączy 
Abonenckich. 

4. W ramach Usługi BSA OPL zapewnia dostęp telekomunikacyjny na poziomie: ATM, IP 
Niezarządzany oraz Ethernet w zakresie świadczenia usług szerokopasmowych. 

5. Dostęp do Usługi BSA na poziomie IP Zarządzany  lub DSLAM zostanie uruchomiony 
w ramach procesu TTM, o którym mowa w treści Oferty, o ile PT złoży uzasadniony 
wniosek o zapewnienie dostępu na tym poziomie.  

6. W ramach dostępu na poziomie ATM (regionalnego i lokalnego) OPL zapewnia PT 
funkcjonalność następujących elementów Sieci OPL: 

a) Łączy Abonenckich wraz z kartami na urządzeniach DSLAM/DSLAM Hybrydowy, 
do których przyłączone są Łącza Abonenckie, na których możliwa jest realizacja 
szerokopasmowej transmisji danych; 

b) Sieci transmisji danych – Sieci ATM i urządzeń DSLAM/DSLAM Hybrydowy 
(poza kartami, do których przyłączone są Łącza Abonenckie) zapewniających 
transmisję danych pomiędzy Łączami Abonenckimi udostępnionymi PT a PDU; 

c) Węzłów ATM, przy których realizowane są PDU.  

7. W ramach dostępu na poziomie IP Niezarządzanego OPL zapewnia PT funkcjonalność 
następujących elementów sieci OPL: 

a) Łączy Abonenckich wraz z kartami na urządzeniach DSLAM/IP DSLAM/DSLAM 
Hybrydowy, do których przyłączone są Łącza Abonenckie, na których możliwa 
jest realizacja szerokopasmowej transmisji danych; 

b) Sieci transmisji danych – Sieci IP, urządzeń BRAS, Sieci ATM i urządzeń 
DSLAM/IP DSLAM/DSLAM Hybrydowy (poza kartami, do których przyłączone 
są Łącza Abonenckie). 

8. W ramach dostępu na poziomie Ethernet OPL zapewnia funkcjonalność następujących 
elementów Sieci OPL: 

a) Łączy Abonenckich wraz z kartami na urządzeniach IP DSLAM/DSLAM 
Hybrydowy, do których przyłączone są Łącza Abonenckie, na których 
możliwa jest realizacja szerokopasmowej transmisji danych;  

b) Sieci transmisji danych – Sieci Ethernet, urządzeń IP DSLAM/DSLAM 
Hybrydowy (poza kartami, do których przyłączone są Łącza Abonenckie) 
zapewniających transmisję danych pomiędzy Łączami Abonenckimi 
udostępnionymi PT w PDU;  
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c) Węzłów Ethernet, przy których realizowane są PDU. 

9. Usługa LLU OPL przewiduje uwolnienie Lokalnych Pętli Abonenckich (LPA) i Lokalnych 
Podpętli Abonenckich (LPPA), w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony. 

10. W ramach Usługi LLU OPL uwalnia na rzecz PT: 

a) Łącza Abonenckie Aktywne; 

b) Łącza Abonenckie Nieaktywne (przy czym Przyłącze abonenckie zapewnia PT); 

z zachowaniem parametrów technicznych, które zapewnią świadczenie dowolnej 
Usługi Regulowanej.  

11. W ramach uwalniania Łączy Abonenckich Aktywnych i Łączy Abonenckich 
Nieaktywnych OPL zapewni nieodpłatnie, na bieżąco aktualizowane Informacje 
Ogólne określone w Umowie o Dostępie oraz będzie świadczyć usługi obejmujące: 

a) uwolnienie Łączy Abonenckich Aktywnych i Łączy Abonenckich Nieaktywnych 
w sposób zapewniający Dostęp Pełny i Współdzielony; 

b) Kolokację na rzecz PT na warunkach opisanych w Szczegółowej Umowie Kolokacji 
zawartej na podstawie Oferty SOR; 

c) podłączenie Urządzeń PT koniecznych do przyłączenia Łączy Abonenckich do Sieci 
PT; 

d) inne usługi związane z uruchomieniem i utrzymaniem Łączy Abonenckich 
i Kolokacji; 

e) umożliwienie wprowadzenia KK1 PT przeznaczonego do realizacji Dostępu, 
do Studni „zero” w przypadku zamówienia PT na realizację KK do Lokalizacji 
Wyniesionej albo do innego punktu wskazanego przez PT, w szczególności do PG2; 

f) realizację KK do Lokalizacji Wyniesionej z zastrzeżeniem, że OPL nie podejmuje 
się realizacji kabli, których długość przekracza 500 mb. 

12. Dla rozwiązań FTTx usługa LLU jest świadczona na mocy Oferty w zakresie dostępu 
do LPA i LPPA. Uzyskanie dostępu do ciemnego włókna światłowodowego (Backhaul- 
Dosył) w rozwiązaniach FTTX wymaga dodatkowo zawarcia Umowy o Dostępie 
telekomunikacyjnym na podstawie Oferty FTTH. 

13. OPL będzie świadczyć usługi na rzecz PT, na warunkach technicznych i operacyjnych 
nie gorszych niż usługi świadczone przez OPL na rzecz jej Abonentów 
w porównywalnych sytuacjach, w szczególności w zakresie czasu przyłączenia do Sieci 
OPL i rozpoczęcia świadczenia usług, jakości sieci i Usług, odpowiedniej 
przepustowości i reakcji na Awarie.  

14. Szczegółowe zasady świadczenia Usługi LLU i Usługi BSA określa wzór Umowy 
o Dostępie, stanowiący załącznik Nr 1 do Oferty. 

                                                 
1 Kabel Korespondencyjny (KK) – miedziany, symetryczny kabel o długości nieprzekraczającej 500 mb, 
realizowany przez OPL na zamówienie PT w obiektach OPL, pomiędzy PG OPL a PM PT, PG OPL a studnią 
„zero” lub PG OPL a Lokalizacją Wyniesioną PT bez konieczności jego rozszywania. 

2 Przełącznica Główna (PG, MDF) – urządzenie o charakterze pasywnym pozwalające na połączenie Łączy 
Abonenckich z portami abonenckimi w centrali lub z urządzeniami równoważnymi 
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15. Umowa o Dostępie jest zawierana na czas nieokreślony lub na czas określony nie 
krótszy niż rok.  

Rozdział 3. Procedura zawarcia Umowy o Dostępie 

1. W celu zawarcia Umowy o Dostępie stosuje się opisaną poniżej procedurę. 

3.1 Procedura zgłaszania wniosku o zawarcie Umowy o Dostępie  

1. W celu zawarcia Umowy o Dostępie, PT składa do OPL wniosek o zawarcie Umowy 
o Dostępie (dalej „Wniosek”), podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji 
PT. 

2. Do Wniosku powinny zostać załączone: 

a) oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione 
osoby kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez PT 
uprawnień do świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

b) oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione 
osoby kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo 
oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione 
osoby kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej; 

c) oryginał lub poświadczona kopia powinny zostać wystawione nie wcześniej 
niż 3 (trzy) miesiące przed dniem złożenia Wniosku. 

3. Wzór formularza Wniosku stanowi Załącznik nr 2 do Oferty. 

4. Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru lub 
w wersji elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres wskazany we Wniosku. 

5. OPL weryfikuje Wniosek pod względem formalnym. 

6. W przypadku braków formalnych Wniosku, OPL w terminie 2 (dwóch) DR od dnia jego 
otrzymania, w formie pisemnej, zwraca się do PT o uzupełnienie Wniosku 
lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień. 

7. PT uzupełnienia Wniosek lub udziela dodatkowych wyjaśnień OPL w ciągu 5 (pięciu) 
DR, pod rygorem pozostawienia złożonego Wniosku bez rozpoznania. 

8. Jeśli w przewidzianym w ust. 6 powyżej terminie OPL nie zwróci się do PT 
o uzupełnienie Wniosku lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień uznaje się, że Wniosek 
jest wolny od braków formalnych i nie wymaga udzielenia dodatkowych wyjaśnień 
przez PT. Przez Wniosek wolny od braków formalnych rozumie się wniosek, którego 
wszystkie pola zostały wypełnione i do którego zostały dołączone wszystkie 
wymagane załączniki. W przypadku, gdy dane pole w dokumencie powinno, zdaniem 
wypełniającego, pozostać niewypełnione, należy wstawić w nim poziomą kreskę. 

3.2 Procedura zawierania Umowy o Dostępie/ Aneksów do Umowy o Dostępie 

1. PT zawrze z OPL Umowę o Dostępie obejmującą Usługi Regulowane tj. Usługę LLU 
i/lub Usługę BSA.  
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2. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania od PT Wniosku wolnego 
od braków formalnych, OPL określi na piśmie termin nie dłuższy niż 7 (siedem) DR, 
pierwszego spotkania mającego na celu prowadzenia negocjacji zmierzających 
do zawarcia Umowy o Dostępie i wskaże osoby upoważnione do prowadzenia 
negocjacji z PT, oraz przekaże projekt Umowy o Dostępie. 

3. W piśmie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, OPL potwierdzi wnioskowane przez PT 
warunki dotyczące danych technicznych, rodzaje usług.  

4. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia ze strony OPL, że akceptuje ona 
warunki określone we wniosku przez PT lub nieprzedstawienia przez OPL własnych 
propozycji, PT przygotowuje projekt Umowy o Dostępie w oparciu o warunki 
określone we Wniosku i określa termin spotkania mającego na celu zawarcie Umowy 
o Dostępie wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do jej podpisania ze strony PT. 

5. Na pierwszym spotkaniu negocjacyjnym, OPL i PT ustalą co najmniej harmonogram 
negocjacji Umowy o Dostępie. W trakcie każdego spotkania negocjacyjnego 
przedstawiciele OPL i PT będą okazywać stosowne pełnomocnictwa do prowadzenia 
negocjacji. 

6. OPL zobowiązuje się do merytorycznego ustosunkowania się do wszystkich propozycji 
złożonych przez każdego z PT w trakcie negocjacji. W przypadku nieprzedstawienia 
przez OPL stanowiska odnośnie propozycji bezpośrednio podczas spotkania 
negocjacyjnego, OPL przedstawi w ciągu 4 (czterech) DR stanowisko na piśmie. 

7. OPL zobowiązuje się nie zmieniać wynegocjowanych warunków negocjowanej Umowy 
o Dostępie. Zmiana warunków może nastąpić wyłącznie z powodu okoliczności 
zewnętrznych niezależnych od Stron. 

8. Po zakończeniu negocjacji na wniosek PT, OPL podpisze z PT protokół z negocjacji 
z zaznaczeniem kwestii spornych. Protokół rozbieżności będzie wskazywał, jakie 
sprawy OPL i PT uzgodnili i te, co do których porozumienia nie osiągnięto. 
Jednocześnie w protokole zamieszcza się stanowiska obu stron co do kwestii 
spornych. Odmowa podpisania przez którąś ze Stron przedmiotowego protokołu 
zostanie opisana w protokole wraz z podaniem przyczyn tej odmowy. 

9. Zawarcie umowy następuje w formie przewidzianej przepisami prawa. 

10. PT dostarcza do OPL pierwszą prognozę zapotrzebowania: 

a) w przypadku Usług LLU na Łącza Abonenckie, 

b) w przypadku Usługi BSA na Łącza Abonenckie  

w terminie 2 DR od dnia podpisania Umowy o Dostępie. 

11. Wzór formularza prognozy zapotrzebowania stanowi załącznik nr 13 do Umowy 
o Dostępie. 

12. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Stronami, która zgodnie z Ofertą/Umową o Dostępie 
mają nastąpić w trybie roboczym, zostaną dokonane najpóźniej z chwilą zakończenia 
negocjacji Umowy o Dostępie, chyba że Strony postanowią inaczej. 

13. Powyższe postanowienia nie wyłączają uprawnień Stron do skorzystania 
z postanowień Działu II, Rozdział 2 Ustawy. 
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Rozdział 4. Zasady weryfikacji Usług i opłat pod kątem zachowania niedyskryminacji  

4.1 Proces TTM dla Nowej usługi detalicznej OPL  

4.1.1. Postanowienia ogólne 

1. Proces TTM ma na celu przygotowanie i wdrożenie oferty usług hurtowych przez OPL.  

2. Proces TTM może ulec umorzeniu na wniosek OPL z zastosowaniem procedury 
odwoławczej opisanej poniżej. Proces TTM może ulec umorzeniu również  
w sytuacji, gdy PT biorący udział w procesie TTM nie wyrażą chęci korzystania z tej 
usługi. 

3. Postanowienia niniejszej procedury nie wyłączają możliwości zmian oferty ramowej 
w trybach określonych w Ustawie. 

4.1.2. Proces TTM dla Nowej usługi detalicznej OPL, która powinna zostać 
odzwierciedlona w regulowanej ofercie hurtowej OPL 

1. Niniejszy Proces TTM jest uruchamiany w przypadku wprowadzenia NUD, 
z wyłączeniem sytuacji zmiany ceny usługi detalicznej OPL.  

2. Na 5 (pięć) miesięcy przed planowaną datą uruchomienia NUD, OPL przekazuje 
Prezesowi UKE wniosek o uruchomienie Procesu TTM. 

3. Prezes UKE w terminie do 14 (czternastu) dni dokonuje oceny, czy Usługa hurtowa 
odpowiadająca NUD stanowiąca przedmiot danego Procesu TTM mieści się w zakresie 
usług regulowanych. OPL ma obowiązek składać wniosek, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, za każdym razem, gdy zamierza wprowadzić na rynek NUD, przy czym 
jeżeli zdaniem OPL, Usługa hurtowa odpowiadająca NUD nie mieści się w zakresie 
Usługi Regulowanej, OPL przedstawi stosowne uzasadnienie. W procesie TTM 
dotyczącym uruchomienia NUD, OPL nie przeprowadza spotkań roboczych z PT, 
z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, OPL może podjąć decyzję 
o przeprowadzeniu konsultacji produktów procesu TTM.  

4. W przypadku uznania przez Prezesa UKE Usługi hurtowej odpowiadającej NUD 
za usługę regulowaną, w uzasadnionych przypadkach konieczności zbadania 
np. popytu na NUD, Prezes UKE wyraża zgodę na przeprowadzenie pilotażu NUD 
na okres nie dłuższy niż  6 (sześć) miesięcy. Termin przeprowadzenia pilotażu może 
ulec wydłużeniu na uzasadniony wniosek OPL, który podlega akceptacji Prezesa UKE. 
Po przedstawieniu raportu z pilotażu NUD, Prezes UKE podejmuje decyzję 
o wdrożeniu danej Usługi hurtowej odpowiadającej NUD do oferty ramowej 
lub o możliwości komercyjnego wdrożenia NUD z obowiązkiem kwartalnego 
raportowania do UKE. 

5. Jeżeli Prezes UKE uzna, że Usługa hurtowa odpowiadająca NUD ma charakter Usługi 
Regulowanej, OPL jest zobowiązana złożyć nie później niż na 130 (sto trzydzieści) dni 
przed uruchomieniem usługi, wniosek do Prezesa UKE w zakresie zmiany oferty 
ramowej.  

6. Na 90 (dziewięćdziesiąt) dni przed uruchomieniem NUD rozpoczynają się konsultacje 
krajowe projektu decyzji zmieniającej ofertę ramową. 

7. OPL udostępni na swojej stronie internetowej oraz prześle OA w postaci komunikatu 
wzór porozumienia oraz komplet informacji o nowej Usłudze hurtowej nie później niż 
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na 90 dni przed uruchomieniem tej usługi. OPL powinna zapewnić, aby we wzorach 
porozumień przedstawianych PT do negocjacji znalazły się warunki takie same dla 
wszystkich PT, z którymi te porozumienia mają zostać zawarte, bowiem mimo braku 
zatwierdzenia NUD w ofercie ramowej, pozostają w mocy ciążące na OPL obowiązki 
regulacyjne określone w decyzjach Prezesa UKE. Projekt porozumienia OPL przesyła 
do wiadomości Prezesa UKE. W tym samym terminie, o ile to będzie konieczne, OPL 
zawiadamia PT o zmianie MWDP i MWDK spowodowanych wdrożeniem NUD. 

8. Uruchomienie rynkowe NUD może nastąpić przed wydaniem decyzji o zmianie oferty 
ramowej, z uwzględnieniem zastrzeżenia, że wszystkie niezbędne informacje, 
o których mowa w pkt 7 powyżej zostaną przekazane PT. Jednocześnie OPL, przekaże 
Prezesowi UKE potwierdzenie dokonania notyfikacji nowej Usługi hurtowej do PT.  

9.     OPL może podjąć decyzję o przesunięciu terminu uruchomienia usługi. W takiej 
sytuacji w następnym dniu po podjęciu decyzji o przesunięciu terminu uruchomienia 
usługi (o ile nie będzie to dzień wolny od pracy), OPL umieści na swojej stronie 
internetowej informację o nowym terminie Uruchomienia usługi oraz prześle 
analogiczny komunikat do PT. 

4.1.3 Procedura odwoławcza 

1. W przypadku odmiennego, względem uzasadnienia OPL, stanowiska Prezesa UKE 
w zakresie uznania NUD/Usługi hurtowej za usługę regulowaną znajduje zastosowanie 
następująca procedura odwoławcza: 

a) Prezes UKE jednocześnie z przedstawieniem OPL odmiennego stanowiska 
wyznacza termin spotkania grupy roboczej dla danego Procesu TTM (OPL 
i przedstawicieli Prezesa UKE). W terminie 1 (jednego) tygodnia od spotkania 
sporządzane jest wspólne stanowisko wypracowane w ramach grupy roboczej 
lub przygotowywana jest lista rozbieżności co do stanowisk.  

b) W przypadku braku konsensusu na poziomie grupy roboczej Prezes UKE 
po ponownej analizie stanowisk przekaże w terminie 7 (siedmiu) dni OPL 
informację w zakresie możliwości zastosowania art. 43 ust. 2 Pt odnośnie danej 
NUD OPL. 

c) W przypadku braku uzgodnień na ww. spotkaniu grupy roboczej, OPL ma 
możliwość wycofania się z Procesu TTM, jakiego dotyczyła informacja przekazana 
do Prezesa UKE bez konieczności kontynuowania wdrażania usługi hurtowej - 
w przypadku, gdy Proces TTM przeprowadzany jest na wniosek OPL. Proces TTM 
ulega wówczas umorzeniu.  

Rozdział 5. Informacje Ogólne 

W ramach Informacji Ogólnych OPL udostępnia informacje dotyczące Sieci OPL, 
a w szczególności:  

a. Listę PDU wraz z podaniem ich indywidualnych, unikalnych identyfikatorów, 
dokładnej lokalizacji.  

b. Informacje dotyczące obsługiwanych Punktów Adresowych (PA) w zasięgu Sieci 
w technologii miedzianej wskazanych w Liście Punktów Adresowych. 
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Rozdział 6. Postanowienia końcowe  

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych we wzorze Umowy o Dostępie, 
po zatwierdzeniu przez Prezesa UKE Oferty lub jej zmiany, PT i OPL współpracujący 
na podstawie Umowy o Dostępie, na wniosek jednej ze Stron, przystępują 
do negocjacji w dobrej wierze, celem dostosowania tej umowy do zatwierdzonej 
Oferty lub jej zmiany. 

2. W terminie 10 (dziesięciu) DR od dnia zatwierdzenia przez Prezesa UKE Oferty lub jej 
zmiany, OPL przekaże w formie pisemnej PT, z którymi zawarła Umowę o Dostępie, 
powiadomienie o zatwierdzeniu Oferty lub jej zmiany. Dodatkowo informacja 
o zmianie Oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej OPL. 

3. W przypadku, kiedy PT wystąpi z wnioskiem o zmianę Umowy o Dostępie w celu 
dostosowania do wybranych zmian Oferty, OPL ma prawo do rozszerzenia zakresu 
negocjacji o pozostałe elementy Oferty. 

4. O wydaniu orzeczenia, w wyniku którego decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca Ofertę 
przestanie obowiązywać, OPL powiadomi PT, z którymi zawarła Umowę o Dostępie 
w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia doręczenia jej orzeczenia.  

5. Pozytywne wyniki audytu rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów Usług 
Regulowanych nie stanowią podstawy do wnioskowania o zmianę Umowy o Dostępie, 
lecz mogą być tylko podstawą do wniosku o zobowiązanie do zmiany Oferty.  

6. Załączniki do Oferty stanowią jej integralną całość. 

Rozdział 7. Załączniki Oferty: 

1. Załącznik nr 1 Wzór Umowy o Dostępie wraz z załącznikami; 

2. Załącznik nr 2 Wniosek o zawarcie Umowy o Dostępie.” 


