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CENNIK USŁUG 

Załącznik do Umowy hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowej.  
Wszystkie opłaty w niniejszym cenniku są kwotami netto. Podane opłaty dotyczą wyłącznie fragmentów 

sieci OSD , które dotyczą sieci POPC – na innych obszarach mogą obowiązywać inne ceny.  

W przypadku gdy widnieje opłata wg kosztorysu, OSD przedstawia kosztorys wykonywanych prac zgodnie z 

obowiązującymi cenami rynkowymi. Każdorazowo kosztorys podlega akceptacji OK. 

OSD zastrzega, że w razie wprowadzenia przez niego nowych Usług detalicznych lub modyfikacji 

istniejących, pobierane przez niego Opłaty Abonamentowe za świadczoną Usługę BSA lub Usługę LLU mogą 

ulec zmianie (podwyżka lub obniżka), przy czym wysokość tych opłat wyznaczona jest zgodnie z punktem 

2.1 Zasad dostępu.  

 

1. Usługi BSA 

BSA dla dostępu na poziomie IP Niezarządzany Cena netto 

Opłata miesięczna dla przepustowości 180/10 Mb/s 34,00 zł 

Opłata miesięczna dla przepustowości 280/15 Mb/s 42,00 zł 

Opłata miesięczna dla przepustowości 380/20 Mb/s 50,00 zł 

Utrzymanie ONT1 4,00 zł 

 

BSA dla dostępu na poziomie Ethernet Cena netto 

Opłata miesięczna dla przepustowości 180/10 Mb/s 30,00 zł 

Opłata miesięczna dla przepustowości 280/15 Mb/s 37,00 zł 

Opłata miesięczna dla przepustowości 380/20 Mb/s 42,00 zł 

Utrzymanie ONT2 4,00 zł 

 

BSA opłaty jednorazowe Cena netto 

Uruchomienie usługi na łączu abonenckim w technologii GPON  100,00 zł 

Zestawienie dostępu na porcie 10 G dla poziomu Ethernet 12 600,00 zł 

Zestawienie dostępu na porcie 1 G dla poziomu Ethernet 2 500,00 zł 

Przygotowanie migracji VLAN (1 tunel VLAN) 1 ,00 zł 

 
1 Opłata nie pobierana w przypadku dostarczenie ONT przez OK 
2 Opłata nie pobierana w przypadku dostarczenie ONT przez OK 
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Przygotowanie konfiguracji dodatkowego VLAN  100,00 zł 

Wywiad techniczny na PDU 1 000,00 zł3 

Zmiana parametrów usługi 20,00 zł 

Dezaktywacja usługi 30,00 zł 

 

  

 
3 Opłata pobierana w przypadku rezygnacji z zestawienia PDU w lokalizacji w której był przeprowadzany wywiad 
techniczny 
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2. Usługi LLU 

LLU - opłaty Cena netto 

LLU Opłaty miesięczne  

Opłata miesieczna za utrzymanie jednego włókna światłowodowego w 
Lokalnej Pętli Abonenckiej (FTTH) na odcinku od Abonenta do 
pierwszego ODF poprzedzającego Splitter optyczny 

17,54 zł 

Miesięczna opłata za dostęp do ciemnego włókna światłowodowego 63,00 zł/km 

LLU Opłaty jednorazowe  

Opłata jednorazowa za udostępnienie Lokalnej Pętli Abonenckiej (FTTH) 
na odcinku od Abonenta do pierwszego ODF poprzedzającego spliter 
optyczny   

200,00 zł 

Opłata jednorazowa za udostępnienie ciemnego włókna  
światłowodowego (backhaul) 

200,00 zł  

Jednorazowa opłata za przygotowanie i przystosowanie Infrastruktury 
OSD do umożliwienia instalacji kabli/urządzeń OK 

wg kosztorysu 

Jednorazowa opłata za instalację splitera optycznego  200,00 zł 

Dezaktywacja usługi  100,00 zł 
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3. Dostęp do kanalizacji kablowej 

Ogólna opłata miesięczna 

1. Ogólna opłata miesięczna jest naliczana w oparciu o sumę długości Odcinków, udostępnionego 
otworu Kanalizacji kablowej, za każdy rozpoczęty 1 (jeden) mb. 

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

3. Wysokość miesięcznych opłat za 1 (jeden) mb ułożonego Kabla 
telekomunikacyjnego/Mikrokanalizacji/Kanalizacji wtórnej określa Tabela 1. 

Tabela 1. Opłata za udostępnienie Kanalizacji kablowej 

Lp. 

Średnica 

Kabla telekomunikacyjnego/Mikrokanalizacji/ 

Kanalizacji wtórnej 

Oplata miesięczna [zł] 

1. poniżej 4 mm 0,0776 

2. od 4,1 do 6 mm 0,1164 

3. od 6,1 do 7 mm 0,1358 

4. od 7,1 do 8 mm 0,1552 

5. od 8,1 do 9 mm 0,1746 

6. od 9,1 do 10 mm 0,1940 

7. od 10,1 do 11 mm 0,2134 

8. od 11,1 do 12 mm 0,2328 

9. od 12,1 do 13 mm 0,2522 

10. od 13,1 do 16 mm 0,3104 

11. od 16,1 do 18 mm 0,3492 

12. od 18,1 do 20 mm 0,3880 

13. od 20,1 do 22 mm 0,4268 

14. od 22,1 do 25 mm 0,4850 
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15. od 25,1 do 32 mm 0,6208 

16. od 32,1 do 40 mm 0,7760 

17. powyżej 40 mm 1,9400 

4. Dla każdej Umowy Szczegółowej, naliczona jest ogólna opłata miesięczna, w zależności od 
zlokalizowania przedmiotu umowy w określonej strefie administracyjnej, indeksowana 
współczynnikiem, zależnym od strefy administracyjnej, podanym w Tabeli 2. 

Tabela 2. Współczynnik strefy administracyjnej 

Lp. Strefy administracyjne 
Współczynnik strefy 

administracyjnej 

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 

5. 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. 

6. Ogólną opłatę miesięczną z uwzględnieniem współczynników określonych w Tabeli 2, oblicza 

się mnożąc wysokość miesięcznej opłaty za Infrastrukturę OK umieszczoną w Kanalizacji 

kablowej w Relacji określonej w Umowie Szczegółowej przez współczynnik strefy 

administracyjnej.  

7.   W przypadku umieszczenia w Kanalizacji kablowej kilku Kabli telekomunikacyjnych w tej samej 

Relacji OK może uiścić jedną opłatę miesięczną, której podstawę będzie stanowiła suma 

średnic poszczególnych kabli. 
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4. Dostęp do ciemnych włókien 

Dostęp do ciemnych włókien - opłaty Cena netto 

Opłata miesięczna za dostęp do ciemnego włókna światłowodowego -
1km 

63,00 zł 

Opłata za udostępnienie ciemnego włókna światłowodowego - opłata 
jednorazowa/relacja 

 1 100,00 zł 
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5. Usługa Kolokacji 

Usługa Kolokacji - opłaty Cena netto 

Udostępnienie miejsca w szafie - opłata jednorazowa instalacyjna 
 500,00 zł  

Udostępnienie miejsca w szafie - opłata miesięczna za każde 1U 
70,00 zł  

Opłata miesięczna za energię elektryczną DC 48V – każde 100W wg 
mocy znamionowej 

70,00 zł 

Opłata miesięczna za energię elektryczną AC 230V - każde 100W wg 
mocy znamionowej 

60,00 zł 

Opłata miesięczna za dzierżawę miejsca pod szafę – 1,5 m 2  
powierzchni 

140,00 zł 

Opłata za wywiad techniczny 500,00 zł4 

 

  

 
4 Opłata pobierana w przypadku rezygnacji z usługi 
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6. Usługa Połączenia w trybie kolokacji 

Połączenie w trybie kolokacji - opłaty Cena netto 

Opłata za wywiad techniczny - kosztorys 1 000,00 zł5 

Wykonanie robót budowlanych na infrastrukturze OSD dla 
doprowadzenia kabla światłowodowego OK  

wg kosztorysu 

Wykonanie robót budowlanych poza infrastrukturę OSD dla połączenia  wg kosztorysu 

Wykonanie okablowania światłowodowego  wg kosztorysu 

Przygotowanie pomieszczenia, szafy, okablowania dla instalacji 
urządzeń OK 

wg kosztorysu 

Testy, pomiary  wg kosztorysu 

Opłaty miesięczne 
wg kosztorysu – zgodnie z 

punktami 3, 4, 5  

 

 

 

  

 
5 Opłata pobierana w przypadku rezygnacji z usługi  
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7. Usługa Połączenia w trybie liniowym 

Połączenie w trybie liniowym - opłaty Cena netto 

Opłata za wywiad techniczny - kosztorys 1 000,00 zł6 

Wykonanie robót budowlanych na infrastrukturze OSD dla 
doprowadzenia kabla światłowodowego OK  

wg kosztorysu 

Wykonanie robót budowlanych poza infrastrukturę OSD dla połączenia  wg kosztorysu 

Wykonanie okablowania światłowodowego  wg kosztorysu 

Testy, pomiary  wg kosztorysu 

Opłaty miesięczne 
wg kosztorysu – zgodnie z 

punktami 3, 4, 5  

 

  

 
6 Opłata pobierana w przypadku rezygnacji z usługi  
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8. Opłaty inne 

Opłaty jednorazowe Cena netto 

Nadzór OSD i interwencje w dni robocze 8.00–16.00 7  80,00 zł 

Nadzór OSD i interwencje nocne (22.00–6.00), w niedziele  i dni 
ustawowo wolne od pracy8 

130,00 zł 

Nadzór OSD i interwencje w soboty oraz poza godz. pracy w dni 
robocze9 

100,00 zł 

Przeprowadzenie asysty  200,00 zł 

Opłata za niestawienie się pracowników OK, który wystąpił do OSD z 
wnioskiem o usługę Nadzoru Maksymalny okres oczekiwania przez 
pracowników OSD do 40 min. 

Opłata równa jednej godzinie 
wnioskowanej usługi 

Opłata z tytułu interwencji związanej z usunięciem awarii wynikającej z 
winy użytkownika10 

100,00 zł 

Opłata z tytułu interwencji związanej z uszkodzeniami dokonanymi 
przez abonentów OK w tym naprawa przyłącza, wymiana kabla 
światłowodowego 

500,00 zł 

Opłata z tytułu interwencji związanej ze zmianami w przyłączu lub 
instalacji abonenckiej wynikającymi z decyzji Użytkownika  

500,00 zł 

Opłata za niezwrócone urządzenie ONT (CPE) 
Opłata równa cenie rynkowej 

urządzenia. 

Opłata za dodatkowy 1 VLAN 1 zł 

 

 
7 Opłata za każdą rozpoczętą godzinę nadzoru 
8 Opłata za każdą rozpoczętą godzinę nadzoru 
9 Opłata za każdą rozpoczętą godzinę nadzoru 
10 Opłata za każdą rozpoczętą godzinę prac związanych z usunięciem awarii 


