Załącznik nr 6 do Części IV Kolokacja załącznika nr 1 do Decyzji
Protokół zdawczo-odbiorczy Urządzeń UPC
spisany w dniu ............................. 20... r. w .............................................................................
na podstawie Umowy szczegółowej zawartej w dniu ................ w ................................,
przedstawiciele Stron w składzie:
Ze strony OPL

Ze strony UPC

1. ……………………………………………………

1. ……………………………………………………...

2. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………..

3. ……………………………………………………

3. ……………………………………………………...

dokonali przekazania/odbioru

dokonali przyjęcia/zdania

w Obiekcie OPL zlokalizowanym w ................................ przy ul. ...........................nr ..........
Wykaz zamówionych/zrealizowanych* usług:
1. Wykaz PZW UPC:
a) na Przełącznicy OPL:


w budynku OPL/Szafie zewnętrznej OPL …………szt.

2. Powierzchnia pod szafę UPC …… szt. (1 szt. = 1,5m2)
3. Szafa OPL …..szt. (silver/gold)
4. Miejsce w Szafie OPL: liczba miejsc (1 miejsce=1/4 szafy) ………….szt. (silver/gold)
5. Miejsce w Szafie zewnętrznej OPL: (1 miejsce=1U) ………… szt. (lubuskie/pomorskie/inne)
Postanowienia niniejszej części protokołu (pkt 1-5 powyżej) obowiązują od dnia .....................................**
6. Energia***:
48V: max. moc urządzeń w kW:…………………; data podłączenia urządzeń:…………………………
230V:
- gwarantowane max. moc urządzeń w kW: ………….; data podłączenia urządzeń: ………………..
- niegwarantowane max. moc urządzeń w kW: ………….; data podłączenia urządzeń:……………..
Postanowienia niniejszej części protokołu (pkt 6) obowiązują od dnia podłączenia urządzeń.
Uwagi:........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Podpisy przedstawicieli Stron:

OPL

Operator

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku rozbieżności pomiędzy datą spisania, a datą obowiązywania protokołu, wiążąca jest data jego obowiązywania
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*** wypełniane po instalacji urządzeń

A.

Wykaz zainstalowanych urządzeń UPC

Numer pomieszczenia/ Pozycja urządzenia w
Lokalizacja szafy w
Szafie/Szafie OPL/
L.p
pomieszczeniu/w Szafie Szafie Zewnętrznej
Zewnętrznej OPL
OPL

Rodzaj i typ zainstalowanego
Urządzenia

Całkowity pobór
mocy
zainstalowanego
Urządzenia

1
2
B.

Wykaz okablowania UPC

Pozycja A
Szafa lub Urządzenie UPC
Typ połączenia
(pozycja L.p z tabeli
(optyczne/
powyżej) lub inne miejsce
L.p
patchcord
na przełącznicy OPL z
elektryczne; kabel/)
którego jest
wyprowadzone
okablowanie
1

Liczba miejsc
Pozycja B
na Przełącznicy
Miejsce na przełącznicy OPL
Liczba kabli OPL, z których
do którego realizowane jest
(jeżeli tego
są
połączenie (pion/poziom/
samego zrealizowane
numer łączówki MDF/DDF,
typu)
dalsze
półka/pozycje ODF, tablica
połączenia
bezpieczników/rozdzielnia)

2
C.
L.p

Wykaz kabli światłowodowych operatora zakończonych na Przełącznicy OPL
Oznaczenie kabla
optycznego UPC
(typ, numer nadany
przez OPL)

Nr
włókien

ODF OPL (wg SEZTEL)
(nr ODF/Mufa, półka,
pozycje)

Liczba zajętych
miejsc na
Przełącznicy ODF
OPL (PZW)

Liczba miejsc na
ODF OPL,
z których
zrealizowane są
dalsze połączenia

1
2
Potwierdzenie zgodności wykorzystania zarezerwowanych zasobów (*niepotrzebne skreślić):

A: TAK/NIE*

B: TAK/NIE*

C: TAK/NIE*

Podpisy przedstawicieli Stron:

OPL

UPC

2

