Załącznik nr 10 do Części I Ogólnej załącznika nr 1 do Decyzji

Protokół zdawczo-odbiorczy PDU
Spisany w dniu .......................................................... w .................................................................................
Zamówienie nr ........................................ z dnia (data przyjęcia przez OPL) ..................................................

UPC
nazwa firmy
adres siedziby
firmy:

ulica, nr domu
kod pocztowy, miejscowość

Dane PDU:
poziom dostępu (zaznaczyć)

□

ETH

□ IP Zarządzany □ OLT

nazwa PDU (SEZTEL)
adres PDU

□ -BUDOWA I URUCHOMIENIE
□ -MODYFIKACJA
□ -LIKWIDACJA
KOMISJA W SKŁADZIE:
OPL
1 ........................................................................................
2 ........................................................................................
3 ........................................................................................
UPC
4 ........................................................................................
5 ........................................................................................

6 ........................................................................................

1

dokonała odbioru robót i urządzeń FPSS /PDU/ dla Usługi BSA zbudowanego pomiędzy OPL a UPC w:
………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Adres studni kablowej OPL\"Adres miejsca lokalizacji ODF OPL

I. Zespołowi przedstawiono następujące dokumenty:

□-Projekt Techniczny budowy FPSS
□-Dokumentacja Powykonawcza
□-Wyniki pomiarów linii optotelekomunikacyjnej zbudowanej z połączonych włókien kabla UPC i OPL
□-Wyniki pomiarów systemu teletransmisyjnego, zbudowanego z wykorzystaniem urządzeń SDH UPC i OPL
II. Zespół na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonej kontroli potwierdza
wykonanie przez OPL poniższego zakresu prac /opis prac + ewentualne uwagi/:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
przez UPC poniższego zakresu prac /opis prac + ewentualne uwagi/:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
4. Zespół stwierdza zgodność\*niezgodność wykonanych prac z Decyzją i zamówieniem i stwierdza
gotowość\*brak gotowości FPSS do użytkowania na potrzeby UPC z dniem ……………………………………………………….
5. Zalecenia i uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

6. W świetle w/w ustaleń FPS:

□ - zostaje odebrany i dopuszczony do eksploatacji
□ - nie zostaje odebrany i nie jest dopuszczony do eksploatacji
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Za datę odbioru/zwrotu FPDU strony przyjmują dzień:
Informacje dodatkowe dotyczące PDU:
Nr Interfejsu 1 GbE /10 GbE

Numery włókien

ID portu na PDU

2

Przestawicie UPC oświadczają, iż UPC ...............................................................................................................................
nie jest gotowy do świadczenia Usługi na interfejsie w PDU którego dotyczy niniejszy Protokół zdawczoodbiorczy. UPC…….............................................................. zobowiązuje się do przekazania OPL oświadczenia
o gotowości do świadczenia Usługi na uruchomionym PDU.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1 ...........................................................................

4 ............................................................................

2............................................................................

5 ............................................................................

3............................................................................

6 ............................................................................

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Otrzymałem (OPL)

Otrzymałem (UPC)

*) niepotrzebne skreślić
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