
  

Załącznik nr 2 do Części V załącznika nr 1 do Decyzji 

 

Wzór Zamówienia na udostępnianie Infrastruktury OPL 

1.  Zamawiający (UPC): 

 Pełna nazwa .............................................................................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................................................................................  

Nr NIP 
             

 

 Adres  

  .....................................................................................................................................................................................................................  

kod   —     ............................................................................................................................................  
 Bank i numer konta  .................................................................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................................................................................  

 Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za płatności (imię, nazwisko, telefony, fax, e-mail) 

 ….........................................................................................................................................................................  

2. Miejsce instalacji: 

 Nazwa miejscowości (województwo, powiat, gmina): .............................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................................................................................  

kod   —      ............................................................................................................................................  

 Rodzaj działalności  ...................................................................................................................................................................................  

 Dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefony, fax, e-mail)  ........................................................................................................................  

3. Podmiot występujący w imieniu UPC: 

 Pełna nazwa  .............................................................................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................................................................................  

 Adres ........................................................................................................................................................................................................  

kod   —     ............................................................................................................................................  

 Dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefony, fax, e-mail)  ........................................................................................................................  

  

 

4. Czy UPC zawarł już wcześniej umowę z OPL dotyczącą świadczenia usług telekomunikacyjnych? (lub najmu 

nieruchomości)  

 

 

TAK   NIE  
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5. W przypadku, gdy UPC jest spółką, która nie zawarła dotychczas żadnej umowy z OPL, niezbędne jest, 

zgodnie z brzmieniem art. 206 § 1 oraz art. 374 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) z dnia 15 września 

2000 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1526 z późn. zm.), podanie następujących informacji w celu przygotowania 

umowy: 

nazwa firmy ...................................................................................................................................................................................................  
z siedzibą _adres ...........................................................................................................................................................................................  
wpisana do Rejestru ......................................................................................................................................  
prowadzonego przez Sąd 

pod numerem ...............................................................................................................................................................................................  

ponadto ze względu na treść Art. 230 KSH dotyczącego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w związku 

z art. 17 § 1 KSH 

 wysokość kapitału zakładowego ............................................................................................................................................................  

 

 

6. Zamawiane usługi – Słupy OPL: 

1) relacja – Słupy OPL: 

 Punkt A …………………………………………………………………………… 

 Punkt B ……………………………………………………………………………. 

2) opis zakresu i rodzaj Linii kablowych UPC do podwieszenia na Słupach OPL: 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Zamawiane usługi - Wieże OPL, Maszty OPL, Powierzchnie OPL 

Zamawiane usługi 

L.p. Opcja usługi Zamawiane Ilość 

Uwagi/opis/średnica/p

rzekątna boku 

Urządzenia 

towarzyszącego 

1. Korzystanie z miejsca na Wieży:    

 
a) antena paraboliczna i mające podobne cechy konstrukcyjne – 

średnica mniejsza lub równa 0,6 m 
   

 
b) antena paraboliczna i mające podobne cechy konstrukcyjne – 

średnica większa od 0,6 m i mniejsza lub równa 1,8 m 
   

 
c) antena paraboliczna i mające podobne cechy konstrukcyjne – 

średnica większa od 1,8 m i mniejsza lub równa 3,6 m 
   

 
d) antena paraboliczna i mające podobne cechy konstrukcyjne – 

średnica większa niż 3,6 m 
   



 

  3 

 

 e) antena panelowa, dipolowa lub Yagi    

 f) urządzenie towarzyszące    

2. Korzystanie z miejsca na Maszcie:    

 
a) antena paraboliczna i mające podobne cechy konstrukcyjne – 

średnica mniejsza lub równa 0,6 m 
   

 
b) antena paraboliczna i mające podobne cechy konstrukcyjne – 

średnica większa od 0,6 m i mniejsza lub równa 1,8 m 
   

 
c) antena paraboliczna i mające podobne cechy konstrukcyjne – 

średnica większa od 1,8 m i mniejsza lub równa 3,6 m 
   

 
d) antena paraboliczna i mające podobne cechy konstrukcyjne – 

średnica większa niż 3,6 m 
   

 e) antena panelowa, dipolowa lub Yagi    

 f) urządzenie towarzyszące    

3. Korzystanie z Powierzchni OPL na dachu budynku OPL    

4.  Wprowadzenie Kabla do budynku OPL    

5. Ułożenie Kabla pośredniczącego    

 

................................................... ............................................................ 

                      Data  Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 

POŚWIADCZENIE DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA - WYPEŁNIA OPL 

 

Nazwa jednostki organizacyjnej OPL..................................................................................................................................  

 

imię i nazwisko pracownika  ..............................................................................................................................................  

 

 

...................................................................                  ........................................           .................................. 

Pieczęć jednostki organizacyjnej OPL                                               data                             Podpis pracownika 

 

 


