
 

Załącznik J 
do Umowy Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym do sieci zrealizowanych dla gospodarstw domowych 
wykonanych w ramach projektu POPC.01.01.00-24-0046/17 – umowa w zakresie Połączenia sieci w trybie 
liniowym  

str. 1 
 

UMOWA SZCZEGÓŁOWA W ZAKRESIE POŁĄCZENIA SIECI W TRYBIE LINIOWYM NR ________________ 

zawarta w dniu _ _ . _ _ . _ _ _ _ roku w Bielsku-Białej pomiędzy: 

 

SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. PCK 8, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000464462, identyfikująca się numerem NIP: 9372408825 zwany dalej 

„OSD”, reprezentowaną przez: 

Bogusław Sromek – Prezes Zarządu,  

Adam Kołodziej – Wiceprezes Zarządu, 

a 

 ___________               __ z siedzibą w ___              __         _____, adres siedziby: ul. ___                       ___, 

 ___ - _____ _____          ___, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

________          __, _       _ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

_________      ___, NIP:___             _____, REGON:____                    ___, kapitał zakładowy: ______     ____, 

zwaną dalej „OK”, reprezentowaną przez: 

______________________________                                                                                                     ______ 

lub 

_____________________ prowadzącą(ym) na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod firmą _______                  ______ adres:  

ul. ______                _____, ____ - ___       ______ _____              ____, posiadającą(ym) numer  

NIP __________                      _, REGON _____                          ___, zwaną(ym) dalej „OK”, która(y) staje do 

Umowy osobiście/ reprezentowaną(ym) przez: 

_________________________                                                       _________ 

lub 

______________        _______, NIP: _____        _______, 

i 

______________        _______, NIP: _____        _______, 

- prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

_____________________, adres: ul. _____________, ____ - _______ __________, NIP ___            ___, 

REGON ___               ___, zwanymi dalej łącznie „OK”, którzy stają do Umowy osobiście/reprezentowanymi 

przez:   __________________                                      _____________________________ 
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§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsza Umowa szczegółowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta na podstawie Umowy Ramowej o 

dostępie telekomunikacyjnym dla Sieci POPC oraz Zamówienia złożonego przez OK w oparciu o 

postanowienia Umowy Ramowej. 

2. Słowa i zwroty użyte w Umowie z dużej litery mają znaczenie nadane im w Umowie Ramowej, z tym, że 

jeżeli Umowa wprowadza inne rozumienie poszczególnych pojęć niż Umowa Ramowa, pierwszeństwo mają 

postanowienia Umowy. 

3. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad, na jakich OSD umożliwia Połączenie sieci polegające na 

połączeniu kabla telekomunikacyjnego OK lub kabla należącego do innego podmiotu, z którego korzysta OK, 

z kablem telekomunikacyjnym OSD lub na doprowadzeniu kabla wskazanego przez OK do przełącznicy OSD. 

FPSS umiejscowiony jest w studni kablowej, zasobniku kablowym, szafce, Szafie, mufoprzełącznicy, ODF lub 

innym Punkcie Elastyczności dla włókien światłowodowych. FPSS znajduje się w miejscu uzgodnionym przez 

Strony, a w przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami – w innym miejscu wskazanym przez OSD. 

Wyżej opisana usługa Połączenia sieci w trybie liniowym jest zwana dalej „Usługą”. 

4. W przypadku woli Stron co do wykonania innych połączeń sieci za pomocą znajdujących się w kablach 

włókien światłowodowych niż te, których dotyczy Umowa lub rezygnacji z całości lub części wykonanych 

połączeń, Strony nie zawrą dodatkowej Umowy szczegółowej dla Usługi, a jedynie w drodze aneksu 

dokonają zmiany Umowy po przeprowadzeniu procedury Zamówienia. 

5. Komunikacja pomiędzy Stronami po zawarciu Umowy odbywa się w sposób określony w Umowie Ramowej.

      

§ 2. 

Specyfikacja Usługi 

1. Przedmiotem Umowy jest Usługa o następujących parametrach: 

Lp. Lokalizacja FPSS 
 

Rodzaj urządzeń OK 
Termin udostępnienia 

(DAU) 
Inne uwagi, w tym 
kwestie techniczne 

1       

2       

3       

Tabela 1 

 

2. Z tytułu korzystania przez OK z Usługi OSD przysługują Opłaty jednorazowe oraz Opłata Abonamentowa. W 

zakresie nieuregulowanym Umową odnośnie do opłat zastosowanie mają postanowienia Cennika i Umowy 

Ramowej.  

3. Opłaty jednorazowe wedle zaakceptowanego przez OK kosztorysu wynoszą:  

Rodzaj Opłaty Wysokość opłaty [netto] 

Przygotowanie studni kablowej lub komory kablowej OSD do 
doprowadzenia kabla światłowodowego OK 

_________ zł 
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Wykonanie robót inżynieryjnych pomiędzy studnią kablową a komorą 
kablową OSD 

_________ zł 

Wykonanie okablowania światłowodowego _________ zł 

Tabela 2 

 

§ 3. 

Zasady świadczenia Usługi 

 

1. OSD zapewnia Infrastrukturę telekomunikacyjną do FPSS i odpowiada za jej utrzymanie. 

2. W przypadku, gdy istnieje możliwość wyboru spośród kilku PDU, do której wprowadzony zostanie kabel 

telekomunikacyjny OK, PDU będzie określony wspólnie przez OSD i OK, przy uwzględnieniu możliwości 

technicznych i zasobów sieciowych OSD. Jeżeli do porozumienia nie dojdzie w terminie 14 (czternastu) DR 

od dnia rozpoczęcia negocjacji, FPSS umiejscowione zostanie w studni „zero”. Ustalenie zgodnie z tą zasadą 

studni kablowej lub komory kablowej, zobowiązuje OSD do udostępnienia OK kanalizacji teletechnicznej na 

odcinku do miejsca FPSS. 

3. Miejsce wprowadzenia kabla OK do PDU, w której zlokalizowano FPSS, jest ustalane wspólnie przez Strony. 

4. W trybie Połączenia sieci w ramach Usługi właścicielem urządzeń teletransmisyjnych w budynku, będącym 

w całości lub w części we władaniu OSD, w którym zlokalizowano PDU, jest OSD. 

5. Połączenie włókien światłowodowych kabla OK i kabla OSD będzie wykonywane tylko dla włókien, które są 

konieczne dla działania systemu teletransmisyjnego pracującego na potrzeby połączenia sieci (jedna para 

włókien światłowodowych dla systemów teletransmisyjnych pracujących bez protekcji lub dwie pary 

włókien przy systemach teletransmisyjnych pracujących z zabezpieczeniem 1+1). 

6. Usługa umożliwia realizację połączenia Sieci dla jednego OK. OSD dopuszcza możliwość wykorzystania 

włókien kabla światłowodowego, będącego własnością jednego przedsiębiorcy do realizacji Usługi na 

potrzeby innego przedsiębiorcy. Na pisemny wniosek OK, do realizacji Usługi może być wykorzystane wolne 

włókno światłowodowe innego przedsiębiorcy. W takim przypadku do Zamówienia na PDU OK zobowiązany 

jest dołączyć zgodę innego przedsiębiorcy na wykorzystanie wskazanych elementów infrastruktury. 

7. OSD i OK zobowiązują się do skonfigurowania i eksploatacji urządzeń teletransmisyjnych w sposób 

niezakłócający pracy sieci telekomunikacyjnej drugiej Strony. 

 

§ 4. 

Zasady uruchomienia Usługi, procedura Zamówień 

 

1. Uruchomienie, modyfikacja lub rezygnacja z Usługi następuje na podstawie procedury Zamówień, 

określonej w Umowie Ramowej, z tym, że w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia § 4 ust. 

2-9 Umowy, a jedynie w zakresie nieuregulowanym w Umowie do Zamówień dotyczących Usługi stosuje się 

odpowiednio postanowienia Umowy Ramowej dotyczące Zamówień. 

2. Realizację Zamówienia kończy: 

a. w przypadku Zamówień złożonych przed zawarciem Umowy - podpisanie PZO i Umowy szczegółowej; 

b. w przypadku Zamówień złożonych po zawarciu Umowy - podpisanie PZO i aneksu do Umowy. 

3. W przypadku przekazania przez OSD odpowiedzi, o której mowa w § 5 ust. 14 Umowy Ramowej, przy 

powołaniu się na brak możliwości technicznych, OK może wystąpić do OSD z wnioskiem o przeprowadzenie 
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Inspekcji, złożonym do OSD w terminie do 14 (czternastu) DR od dnia przekazania przez OSD odpowiedzi 

negatywnej. Strony wspólnie przeprowadzą Inspekcję w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym 

niż 7 (siedem) DR od otrzymania przez OSD wniosku o Inspekcję. Po przeprowadzonej Inspekcji Strony 

niezwłocznie sporządzą protokół. 

4. Inspekcja oznacza sprawdzenie braku możliwości technicznych umożliwienia OK połączenia kabla OSD z 

kablem OK w trybie Usługi, wskazanych przez OSD w odpowiedzi na Zamówienie. 

5. W przypadku, gdy Inspekcja nie potwierdzi braku możliwości technicznych, protokół z Inspekcji będzie 

zawierał również warunki techniczne właściwe dla realizacji Zamówienia. W przypadku, gdy OK bierze udział 

w Inspekcji, OSD przekazuje OK protokół z Inspekcji, podczas Inspekcji. W przeciwnym wypadku OSD 

przekazuje ten protokół w terminie do 2 (dwóch) DR od dnia przeprowadzenia Inspekcji. 

6. Z tytułu przeprowadzenia Inspekcji OSD nie pobiera opłat z wyłączeniem sytuacji, w której Inspekcja 

potwierdzi zasadność przekazanej przez OSD odpowiedzi negatywnej tj. brak możliwości technicznych. W 

takiej sytuacji OK będzie zobowiązany uiścić opłatę równą opłacie jak za Nadzór OSD, o którym mowa w 

Umowie Ramowej. 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 OSD, sprawowanego w danych godzinach. 

7. Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu projektu technicznego lub upływie terminu na wskazanie braków, 

OSD w terminie 7 (siedmiu) DR sporządza kosztorys ofertowy dla wykonania Usługi i przekazuje go OK. 

8. Po otrzymaniu kosztorysu OK w terminie 7 (siedmiu) DR informuje OSD o akceptacji kosztorysu i o 

planowanym terminie prac związanych z uruchomieniem Usługi lub wykonaniem Zamówienia z podaniem 

przewidywanego zakresu czynności i szacowanego okresu prowadzenia prac. Prace są wykonywane przez 

OSD lub pod Nadzorem OSD a warunkiem ich rozpoczęcia jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy, 

jeśli w związku z wykonaniem Zamówienia zmienią się warunki realizacji Umowy. OSD odpowiada za 

budowę i rozbudowę infrastruktury od urządzenia OSD stanowiącego PDU do miejsca FPSS. Jeśli OK nie 

akceptuje kosztorysu w terminie 7 (siedmiu) DR przekazuje uwagi do OSD co do jego treści, a OSD w 

terminie kolejnych 7 (siedmiu) DR przekazuje OK poprawiony kosztorys lub wyjaśnia dlaczego nie akceptuje 

uwag OK. Po otrzymaniu poprawionego kosztorysu lub informacji o braku akceptacji uwag w terminie 

kolejnych 7 (siedmiu) DR informuje OSD o planowanym terminie prac, o których mowa w zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu. 

9. Po zakończeniu prac przedstawiciel OSD spisuje protokół odbioru wykonanych prac i podpisuje go 

dwustronnie z przedstawicielem OK. Protokół odbioru wykonanych prac powinien zawierać krótki opis 

wykonanych prac z wyszczególnieniem m.in.: elementów Infrastruktury Sieci POPC, na jakich prace były 

wykonane, zakresu prac, sposobu sprawowania Nadzoru (ciągły, nieciągły) oraz ilości godzin sprawowania 

Nadzoru OSD. Odmowa podpisania protokołu odbioru wykonanych prac przez którąkolwiek ze Stron 

zostanie opisana w ww. protokole wraz z podaniem przyczyn tej odmowy. 

 

§ 5. 

Czas trwania Umowy i jej rozwiązanie 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony/ na czas ______________________. 

2. W przypadku realizacji Zamówienia dotyczącego studni kablowej, zasobnika kablowego, szafki, Szafy, 

mufoprzełącznicy, ODF lub innego Punktu Elastyczności, położonych na nieruchomości nie będącej 

własnością OSD, świadczenie przez OSD Usługi możliwe jest wyłącznie przez okres trwania stosunku 

prawnego łączącego OSD z właścicielem nieruchomości. Wraz z ustaniem, w szczególności wraz z 
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rozwiązaniem lub wygaśnięciem, stosunku prawnego łączącego OSD z właścicielem nieruchomości, Umowa 

ulega rozwiązaniu w zakresie dotyczącym udostępnienia elementów na nieruchomości niebędącej 

własnością OSD. OK nie będzie z tego tytułu kierował w stosunku do OSD żadnych roszczeń. 

3. OK zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, których 

dotyczy Usługa – o ile możliwość korzystania z tych nieruchomości przez OK w zakresie wynikającym z 

Umowy nie wynika z tytułu prawnego OSD do tych nieruchomości. O braku prawa do poddzierżawiania 

nieruchomości OSD informuje OK najpóźniej wraz z przekazaniem OK warunków technicznych. W 

przypadku skierowania przez dysponentów nieruchomości, o których mowa w zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu, jakichkolwiek roszczeń do OSD wynikających z korzystania przez OK z tych 

nieruchomości, OK zobowiązuje się zwolnić OSD z tych roszczeń, a także zwrócić OSD wszelkie koszty 

poniesione w związku z obsługą tych roszczeń, w tym koszty obsługi prawnej. 

4. Zasady rozwiązywania Umowy określa Umowa Ramowa.  

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla OK i dwóch dla OSD. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W zakresie nieuregulowanym stosuje się postanowienia Umowy Ramowej. 

 

za OSD:                za OK: 

 

 

                       ………………………………………………          …………………………………………… 

 


