UMOWA SZCZEGÓŁOWA W ZAKRESIE USŁUGI DOSTĘPU DO CIEMNYCH WŁÓKIEN 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:____
zwaną dalej „OK”, reprezentowaną przez:

___, kapitał zakładowy: ______

______________________________

____,

______

lub
_____________________ prowadzącą(ym) na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod firmą _______
ul. ______

_____, ____ - ___

______ _____

NIP __________
_, REGON _____
Umowy osobiście/ reprezentowaną(ym) przez:

______ adres:

____, posiadającą(ym) numer
___, zwaną(ym) dalej „OK”, która(y) staje do

_________________________

_________

lub
______________

_______, NIP: _____

_______,

_______, NIP: _____

_______,

i
______________

- 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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do Umowy Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym do sieci zrealizowanych dla gospodarstw domowych
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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 zapewnia OK dostęp (tj. dzierżawę) Ciemnych
włókien na ciągłym odcinku Sieci POPC o określonej długości, zestawionych pomiędzy punktami PDU. Wyżej
opisana usługa dostępu do Ciemnych włókien, jest zwana dalej „Usługą”. Usługa dzierżawy Ciemnych
włókien światłowodowych nie obejmuje dzierżawy włókien światłowodowych wchodzących w skład
Lokalnej Pętli Abonenckiej, do których dostęp OSD zapewnia w trybie usługi LLU.
4. W przypadku woli Stron co do zapewnienia OK dostępu do Ciemnych włókien na innym odcinku niż
określony w Umowie lub modyfikacji udostępnionego na podstawie Umowy odcinka Ciemnych włókien, w
tym poprzez wydzierżawienie większej ilości Ciemnych włókien na danym odcinku, 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.

Punkt A
PDU

Punkt B
PDU

Całkowita długość
odcinka (jednego
włókna) [m]

Ilość
włókien
[szt.]

Termin
Inne uwagi, w
udostępnienia tym parametry
(DAU)
techniczne

1
2
3
Tabela 1
2. Z tytułu korzystania przez OK z Usługi OSD przysługują Opłaty określone w Cenniku i postanowieniach
Umowy Ramowej. Wysokość Opłat Abonamentowych określa Tabela 2.
Numer Relacji (odpowiadająca Lp.
Opłata Abonamentowa za wszystkie słupy Relacji
z Tabeli 1)
1
2
3
Tabela 2
§ 3.
Zasady uruchomienia Usługi i realizacji Zamówień
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1. Długość dzierżawionego Ciemnego włókna światłowodowego jest liczona jako długość odcinka Kanalizacji
Kablowej lub Podbudowy słupowej wykorzystanych do przeprowadzenia tego Ciemnego włókna
światłowodowego. Długość odcinka Podbudowy słupowej, o którym mowa w zdaniu powyżej, jest liczona
jako odległość mierzona w osi tej Podbudowy słupowej od pierwszego do ostatniego słupa. Dla wykonania
Usługi niezbędne jest zapewnienie przez OK połączenia światłowodowego pomiędzy Splitterem optycznym
OK, a istniejącą przełącznicą ODF OSD. Wszelkie prace związane z instalacją połączenia światłowodowego
wykonuje OK pod nadzorem OSD.
2. W celu zestawienia drogi optycznej może zajść konieczność dokonania niezbędnych spawów włókien
światłowodowych oraz następnie niezbędnych pomiarów powykonawczych.
3. Uruchomienie, modyfikacja lub rezygnacja z Usługi następuje na podstawie procedury Zamówień,
określonej w Umowie Ramowej z tym, że w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia § 3 ust.
5-10 Umowy, a jedynie w zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się do Zamówień dotyczących
Usługi odpowiednio postanowienia Umowy Ramowej dotyczące Zamówień.
4. 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.
5. W przypadku przekazania przez OSD odpowiedzi o odmowie realizacji Zamówienia przy powołaniu się na
brak możliwości technicznych, OK może wystąpić do OSD z wnioskiem o przeprowadzenie 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.
6. Inspekcja oznacza sprawdzenie braku możliwości technicznych umożliwienia OK dzierżawy Ciemnych
włókien na danym odcinku Sieci POPC w trybie Usługi, wskazanych przez OSD w odpowiedzi na
Zamówienie.
7. W przypadku, gdy Inspekcja nie potwierdzi braku możliwości technicznych świadczenia Usługi, 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.
8. 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.
9. Warunkiem rozpoczęcia prac, mających na celu uruchomienie lub modyfikację Usługi, jest uprzednie
podpisanie przez Strony Umowy lub odpowiednio aneksu do Umowy, jeśli Umowa została już zawarta, a w
związku z wykonaniem Zamówienia zmienią się warunki realizacji Umowy lub jej zakres.
10. Przekazanie Ciemnego włókna światłowodowego przez OSD do eksploatacji przez OK następuje poprzez
podpisanie przez Strony PZO.
11. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania Ciemnego włókna światłowodowego niezgodnie z warunkami
Umowy i Umowy Ramowej, OSD po uprzednim wezwaniu OK do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym
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upływie terminu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia wezwania ma prawo odłączenia Ciemnego włókna
światłowodowego na koszt i ryzyko OK.
12. Wszelkie prace wykonywane z wykorzystaniem Ciemnego włókna prowadzone są przez OK po
zawiadomieniu OSD i w trybie Nadzoru OSD, zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej.

§ 4.
Czas trwania Umowy i jej rozwiązanie
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony/ na czas ______________________.
2. Zasady rozwiązywania Umowy określa Umowa Ramowa.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla OK i dwóch dla OSD.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W zakresie nieuregulowanym stosuje się postanowienia Umowy Ramowej.

za OSD:

………………………………………………

za OK:

……………………………………………
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