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Warszawa, 02.01.2019 

 

 Szanowny Pan Marcin Cichy 

 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

 ul. Giełdowa 7/9 

 01-211 Warszawa 

 

Stanowisko BCAST Sp. z o.o. w sprawie projektu decyzji Prezesa UKE nr 

DHRT.WORK.6082.2.2018 

 

 

 W związku z ogłoszonymi konsultacjami dotyczącymi regulacji operatora 

dominującego Emitel (nr sprawy DHRT.WORK.6082.2.2018), poniżej przedkładamy nasze 

uwagi i sugestie. Odnosimy się wprost do konkretnych zapisów proponowanej oferty 

ramowej. Uważamy, że niektóre obecne zapisy stwarzają wrażenie iluzoryczności. 

Wprowadzenie zmian do dokumentu będzie krytyczne dla praktycznego wdrażania 

poszczególnych Przedmiotów Dostępu przez PK. 
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DEFINICJE 

 

Awaria – stan techniczny Infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej uniemożliwiający albo 

znacznie ograniczający świadczenie usługi Dostępu; 

Antena Dosyłowa – służy do odbioru sygnału w ramach realizacji Dosyłu (radiolinia, antena 

paraobliczna, antena retransmisyjna, internetowa itp.); 

Budynek – budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub kontener, szafa typu 

outdoor, będący własnością Grupy Kapitałowej Emitel lub będący własnością podmiotu 

trzeciego; wykorzystywany przynajmniej w części w celu świadczenia Usługi Transmisji RTV; 

Ciemne włókna światłowodowe – są to nieużywane i przygotowane do zestawienia drogi 

optycznej włókna światłowodowe w zainstalowanym kablu światłowodowym, będącym 

własnością Grupy Kapitałowej Emitel; 

Decyzja SMP TV – decyzja Prezes UKE nr DHRT.SMP.6040.3.2017.166 z dnia 17 stycznia  

2018 r.; 

Decyzja SMP RTV – decyzja Prezesa UKE nr DHRT.SMP.6040.2.2017.177 z dnia 17 stycznia 

2018 r.; 

Dostęp – hurtowe korzystanie lub współkorzystanie z Obiektu, na warunkach opisanych  

w Ofercie, w zakresie ustalonym w Umowie o Dostęp, celem świadczenia Usługi Transmisji 

RTV przez PK na rzecz nadawcy niebędącego PK; 

Dosył – przesłanie za pośrednictwem Infrastruktury sygnałów telewizyjnych lub 

radiofonicznych ze studia Nadawcy do Obiektu lub z innego miejsca wskazanego przez 

Nadawcę/PK do Obiektu w celu jego późniejszej emisji; 

Komentarz BCAST:  

Bardzo często zdarza się, że w przypadku realizowania dosyłu po sieci IP, czyli ogólnie ujmując 

„transmisji danych” Nadawcy mają węzły pośrednie, gdzie mogą odebrać/przekazać sygnał 

modulacji. Nie muszą to być wyłącznie Studia Nadawcy. Konfiguracja dosyłu jest różna i nie 

musi wprost oznaczać relacji Obiekt – studio Nadawcy. 

Nadawca czy też PK po prostu wskazuje relację Obiekt – punkt A, która ma być objęta usługą 

dosyłu, a Emitel weryfikuje możliwości techniczne. 

Nie możemy zamykać się tylko na relację Obiekt – studio Nadawcy. Prosimy o doprecyzowanie 

definicji. 
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Dzień Roboczy (DR) – każdy dzień tygodnia, za wyjątkiem sobót i niedziel oraz innych dni 

ustawowo wolnych od pracy, obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przy 

obliczaniu terminów liczonych w dniach, o których mowa w treści niniejszego dokumentu nie 

uwzględnia się dnia wpływu komunikatu do uczestnika procesu; 

Emitel – Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie; 

Gapfiller – retransmiter służący do odbierania i jednocześnie nadawania sygnału radiowego 

wysokiej częstotliwości w systemie emisyjnym DVB-T, dla którego sygnałem wejściowym jest 

sygnał radiowy wysokiej częstotliwości nadawany na tej samej częstotliwości emisyjnej; 

Grupa Kapitałowa Emitel – Emitel, jak również podmioty kontrolowane przez Emitel; lub/i 

powiązane. 

Grupa Kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani 

w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 

przedsiębiorcę; 

Informacje Ogólne – informacje udostępniane przez Emitel na stronie internetowej Emitel, 

oraz na bieżąco aktualizowane zawierające następujące informacje: typ Obiektu, współrzędne 

geograficzne w układzie WGS- 84,nazwę Obiektu, wysokość npm, wysokość zawieszenia 

anten npm, polaryzacja, pozioma charakterystyka systemu antenowego, pionowa 

charakterystyka systemu antenowego, obciążalność mocy systemu antenowego, konfiguracja 

systemu antenowego, typ elementu antenowego, zysk energetyczny systemu antenowego,  

tłumienie całkowite, częstotliwości uwzględniające wszystkie częstotliwości radiowe 

obsługiwane przez Emitel dodatkowo dla każdego Obiektu oddzielnie informacje o możliwym 

zasilaniu (48 V, 220 V, inne) oraz możliwym zapasie mocy energetycznej, rodzaj możliwego 

chłodzenia dla danego Obiektu, informacje o możliwości posadowienia szafy 

telekomunikacyjnej PK, informacje o możliwości wykorzystania miejsca (liczonego w U) w 

szafach Emitela na potrzeby Kolokacji urządzeń PK jako alternatywa do możliwości 

posadowienia szafy telekomunikacyjnej PK oraz informacje techniczne o urządzeniach 

sumujących, filtrach, możliwości instalacji anten dosyłowych lub skorzystania z usługi 

transmisji danych ₁ na danym Obiekcie. Dodatkowo, informacje o redundancji zasilania 

energetycznego Obiektu oraz redundancji poszczególnych systemów antenowych₂ wraz z 

układem sumującym oraz fiderowo-  kablowym. 

Komentarz 1:  

Emitel powinien opracować wykaz dostępnych usług telekomunikacyjnych dla każdego 

Obiektu. Idealnym rozwiązaniem byłoby dołączenie ogólnego cennika usług np. dla dostępu do 

internetu w danym Obiekcie, czy też usług IP. 

Komentarz 2:  

Konieczne wydaje się uzupełnienie informacji dot. redundancji systemów antenowych. W 

przypadku np. usług DVB-T Emitel stosuje podział systemów antenowych, które zapewniają 

redundancję w przypadku awarii np. jednej połówki systemu. Wtedy emisja jest prowadzona z 

drugiej połówki, ale z obniżoną mocą. 
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Emitel zamieszcza Informacje Ogólne w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Oferty. Emitel 

będzie aktualizował Informacje Ogólne w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

Informacje Ogólne będą dostępne dla PK w postaci bazodanowej np. plik excel. 

Komentarz:  

Informacje ogólne powinny zostać rozszerzone; Emitel posiada więcej danych, które mogą być 

podane; wskazujemy powyższą uwagę ku przestrodze (aby nie popełnić błędów wynikających z 

praktyki LLU) 

Infrastruktura – ciemne włókna w Kablach Światłowodowych, Kanalizacje Kablowe, Wieże, 

Maszty, Nadawcze Systemy Antenowe, Kable Światłowodowe, przewody oraz osprzęt, 

instalacje elektryczne oraz inne nie wymienione elementy, które mają umożliwić  

PK kompleksowe świadczenie usługi w ramach niniejszej Oferty Ramowej; 

Kanalizacja Kablowa – zespół podziemnych rur i studni (zasobników) kablowych, służących  

i przeznaczonych do układania kabli światłowodowych; 

Kabel Światłowodowy – kabel zawierający jedno lub więcej włókien szklanych prowadzących 

impulsy światła; 

Kolokacja – udostępnienie przestrzeni fizycznej lub urządzeń technicznych na podstawie 

Umowy o Dostęp w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnych Urządzeń PK 

zainstalowanych w szafie telekomunikacyjnej PK₃ lub Emitel  na potrzeby świadczenia Usługi 

Transmisji RTV przez PK;  

Komentarz 3:  

Rozumiemy przez to udostępnienie miejsca na posadowienie szafy PK (Wykorzystanie miejsca 

w szafach Emitel reguluje zasada „U”) 

Komentarz:  

Kolokacja w szafie Emitel – remedium na problemu związane z dostępem LLU 

Konstrukcja Wysokościowa – Wieża antenowa lub Maszt antenowy lub inna konstrukcja 

wsporcza na potrzeby instalacji Urządzeń PK (anten, systemów antenowych, kabli, radiolinii, 

anten satelitarnych, dzielników mocy i innych); 

KPI – mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji usług Emitel na rzecz PK; 

Maszt antenowy – antenowa konstrukcja wsporna, z odciągami; 

Nadajnik – transmiter służący do tworzenia sygnału radiowego wysokiej częstotliwości  

w systemach emisyjnych DVB-T, DAB+ i UKF; 

Nadzór Emitel – asysta pracownika Emitel w trakcie uprzednio zgłoszonego pobytu 

pracowników PK lub jego podwykonawców w Obiekcie w ramach zawartej Umowy  

o Dostęp; 

Nadawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka prawa handlowego, która tworzy  

i zestawia program oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu 

rozpowszechnienia; 
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Natura 2000 – rozumie się przez to obszary, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz proponowane obszary mające znaczenia dla 

Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt. 1 tej 

ustawy; 

Nadawczy System Antenowy – zespół urządzeń, w skład których wchodzi antena 

radiodyfuzyjna lub zespół anten radiodyfuzyjnych połączonych w jeden szyk antenowy wraz  

z kablem zasilającym oraz układem sumowania mocy; 

Obiekt – zorganizowany zespół gruntów, Budynków i Infrastruktury, przeznaczony  

do świadczenia Usług Transmisji RTV będący własnością podmiotu z Grupy Kapitałowej Emitel 

lub będący własnością podmiotu trzeciego; 

Oferta Ramowa (OR) lub Oferta – oferta określająca ramowe warunki Umowy o Dostęp; 

Oferta Szczegółowa – oferta sporządzona przez Emitel na podstawie Wniosku o Dostęp, 

zawierająca szczegółowe warunki świadczenia Dostępu; 

Organ – organ administracji państwowej lub samorządowej właściwy do podejmowania 

rozstrzygnięć w danym zakresie. 

PEM – promieniowanie elektromagnetyczne; 

Protokół odbioru – dokument, w którym PK poświadcza przyjęcie od Emitel Przedmiotu 

Dostępu do używania na warunkach określonych w Umowie o Dostęp; 

Protokół zwrotu – dokument, w którym PK poświadcza zwrot do Emitel Przedmiotu Dostępu 

po zakończeniu Umowy o Dostęp; 

Protokół Uruchomienia – dokument, w którym PK oświadcza, iż instalacja Urządzeń PK 

została wykonana zgodnie z wymogami prawnymi i może podlegać uruchomieniu oraz 

potwierdza datę uruchomienia instalacji; 

Przedsiębiorca Korzystający (PK) - przedsiębiorca telekomunikacyjny będący stroną Umowy  

o Dostęp lub wnioskujący o zapewnienie takiego Dostępu; 

Przedmiot Dostępu – część Infrastruktury lub Budynków, które stanowią przedmiot Umowy  

o Dostęp w celu świadczenia Usług Transmisji RTV; 

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od strony, 

któremu nie można zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, a w szczególności: 

a) Wojna a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy; 

b) Katastrofy naturalne np. burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, osady lodowe; 

Strona – w zależności od kontekstu Emitel albo PK; 

Szafa telekomunikacyjna – szafa telekomunikacyjna lub stojak rack należące do PK, 

przeznaczona do instalowania Urządzeń PK i spełniająca warunki ustalone w OR; 

Umowa o Dostęp (Umowa) – umowa o świadczenie Dostępu zawarta pomiędzy Emitel  

a PK w trybie określonym w OR; 
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Urządzenia PK – Nadajnik, Gapfillery, urządzenia, instalacje, kable światłowodowe i inne 

elementy infrastruktury telekomunikacyjnej należące do PK lub podwykonawcy PK, potrzebne  

do świadczenia przez niego Usług Transmisji RTV, zainstalowane zgodnie z warunkami 

określonymi w Umowie o Dostęp; 

Usługa Transmisji RTV – usługa transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych  

w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym 

świadczona na rzecz Nadawcy; 

Ustawa Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1202 ze. zm.); 

Ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.); 

Ustawa o Radiofonii i Telewizji – ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1414 ze zm.); 

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1954); 

Ustawa Prawo Upadłościowe – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe  

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.); 

Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.); 

Ustawa ocenowa – ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia  

22 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.); 

Uszkodzenie – stan techniczny Przedmiotu Dostępu uniemożliwiający albo znacznie 

ograniczający świadczenie usług Dostępu przez Emitel, który możliwy jest do usunięcia w toku 

remontu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane; 

Wieża antenowa lub Wieża – antenowa konstrukcja wsporcza, bez odciągów; 

Warunki Techniczne – dokument określający graniczne parametry techniczne Urządzeń PK  

i inne wymagania o charakterze technicznym, jakie musi spełnić PK w celu uzyskania Dostępu; 

Wniosek o Dostęp (Wniosek) – dokument, w którym PK określa zakres potrzebnego Dostępu  

i wyraża zamiar zawarcia Umowy o Dostęp; 

Wolny Zasób – infrastruktura Obiektu, która w dniu złożenia Wniosku o Dostęp do Emitel: 

a) nie jest wykorzystywana przez Emitel na potrzeby prowadzenia działalności 

telekomunikacyjnej z zastrzeżeniem lit. d, lub 

b) nie jest przed wpływem Wniosku o Dostęp objęta, zatwierdzonym uchwałą Zarządu 

Emitel, podjętą najpóźniej do dnia 15 stycznia danego roku, planem wykorzystania  

w danym roku kalendarzowym na potrzeby prowadzenia działalności 

telekomunikacyjnej przez Emitel, z zastrzeżeniem lit. d, w tym planem likwidacji lub 

przebudowy₄, lub 
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Komentarz 4:  

powyższe powinno być jawne lub łatwo weryfikowalne, stwarza możliwość nadużyć ze 

strony Emitel, 

c) nie jest wykorzystywana przez inne podmioty na potrzeby prowadzonej przez nie 

działalności na podstawie umów Emitel z zastrzeżeniem lit. d, lub 

d) nie stanowi Wolnego Zasobu w rozumieniu lit. a, b, c bez powołanego w nich 

zastrzeżenia, jednak Nadawca, na rzecz którego świadczona jest Usługa Transmisji RTV 

z wykorzystaniem danego zasobu, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych lub podjął 

inne działania celem wyłonienia podmiotu, który ma świadczyć na jego rzecz Usługę 

Transmisji RTV, 

e) przepisy prawa nie wyłączają możliwości jej udostępnienia ze względu na realizacje 

obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa 

i porządku publicznego ani nie jest wykorzystywana przez inne podmioty na potrzeby 

prowadzonej przez nie działalności bezpośrednio na mocy przepisów prawa w okresie 

objętym Wnioskiem o Dostęp; 

Wstęp – możliwość fizycznego wejścia do Obiektu i/lub Przedmiotów Dostępu przez 

pracowników lub zleceniobiorców PK; 

1. ZASTRZEŻENIA 

1. Wszelkie terminy występujące w Ofercie, które nie zostały zdefiniowane, będą rozumiane 

zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, Ustawy  

o Radiofonii i Telewizji, innych właściwych przepisów prawa mających zastosowanie  

do oceny praw i obowiązków Stron przy wykonywaniu Umowy, a także zgodnie  

ze znaczeniem pojęć przyjętych w branży telekomunikacyjnej i radiowo-telewizyjnej. 

2. Emitel realizując obowiązki określone w Ofercie bądź Umowie nie jest podwykonawcą  

PK w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie niniejsze 

służy przyznaniu możliwości złożenia oferty Nadawcy mającemu status zamawiającego  

w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych przez kilku PK oraz Emitel. Wszelkie 

wątpliwości dotyczące charakteru usług świadczonych przez Emitel w Ofercie należy 

rozstrzygać na rzecz samodzielnego dysponowania i władania przez PK Przedmiotami 

Dostępu na podstawie Umowy o Dostęp.  

3. Realizacja obowiązków określonych w Ofercie lub Umowie o Dostęp wobec PK nie może 

uniemożliwiać Emitel lub innemu PK złożenia Nadawcy oferty konkurencyjnej w stosunku 

do PK, pod warunkiem kalkulacji konkurencyjnej oferty Emitel w oparciu o warunki 

finansowe i proceduralne wynikające z Oferty.  

4. W celu skrócenia terminów rozpatrywania i rozstrzygania Wniosków przez Emitel Umowa  

o Dostęp jest umową szczegółową dotyczącą danych Przedmiotów Dostępu. Emitel nie 

przewiduje zawierania i negocjowania umów ramowych, co przedłużyłoby proces Dostępu 

do danych Przedmiotów Dostępu. 
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5. Za zgodą Stron możliwa jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej się  

za pośrednictwem poczty elektronicznej. Strony uzgodnią adresy poczty elektronicznej 

służącej komunikacji między Stronami. Nie uchybia to postanowieniom Oferty, w których 

mowa o składaniu oświadczeń woli lub wiedzy w postaci elektronicznej.  

6. Niniejsza Oferta jest jednocześnie załącznikiem do Umowy o Dostęp. 

7. Oświadczenia podmiotów trzecich warunkujące udzielenie Dostępu pozyskuje 

bezpośrednio PK. Emitel udziela PK informację o wszystkich podmiotach trzecich  

od których PK powinien uzyskać stosowne oświadczenia. 

Komentarz:  

Emitel powinien zapewnić dostęp w każdym przypadku. Przy braku zgody właściciela lub 

braku możliwości poddzierżawy proponujemy wprowadzenie zapisu dot. „quasi kolokacji”. 

8. Emitel przekazuje informacje o dostawcach Obiektów na potrzeby świadczenia Usług 

Transmisji RTV. 

9. Ze względu na wymogi związane z przetwarzaniem danych osobowych Emitel nie 

przekazuje danych właścicieli Obiektów będących osobami fizycznymi, co nie uchybia 

możliwości pozyskania przez PK takich danych z oficjalnych rejestrów. Emitel wskazuje  

PK rodzaj rejestru oraz inne informacje (np. numer porządkowy w rejestrze) umożliwiające 

PK ustalenie danych właściciela Obiektu. 

10. Emitel nie ponosi odpowiedzialności wobec PK za odmowę udzielenia przez osobę trzecią 

(spoza grupy kapitałowej Emitel i niezależną od Emitel) zgody na poddzierżawę lub za jej 

udzielenie z zastrzeżeniem konieczności wypełnienia warunków nieokreślonych w Ofercie. 

Zgoda na poddzierżawę wymagana jest w przypadku braku odpowiedniego zapisu 

umownego pomiędzy osobą trzecią a Emitel. Jeżeli zgoda na poddzierżawę udzielona 

została z zastrzeżeniem spełnienia przez Emitel dowolnego warunku, w szczególności,  

w zakresie zmiany dotychczasowej umowy lub podwyższenia opłat uiszczanych przez 

Emitel osobie trzeciej, PK zwróci udokumentowane koszty poniesione i ponoszone przez 

Emitel w związku z tą zmianą, niezależnie od ponoszenia opłat z tytułu Dostępu 

określonych w Ofercie. 

Komentarz do pkt. 8, 9, 10:  

zgodnie z sugestią wg pkt. 7 – propozycja „quasi kolokacji” 

2. PROCEDURA ZGŁASZANIA WNIOSKU O DOSTĘP 

2.1. Uwagi ogólne 

1. Emitel zobowiązany jest do dołożenia starań, aby realizować terminowo zgłoszone 

wnioski. 

Komentarz:  

warto byłoby wprowadzić SLA na rozpatrywanie wniosków w ustalonym terminie. 

2. Korespondencja kierowana do Emitel musi zawierać dopisek „Tryb Oferty Ramowej 

Emitel”. W przypadku korespondencji listownej dopisek taki należy umieścić  
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na kopercie natomiast w przypadku korespondencji elektronicznej dopisek należy 

umieścić w tytule wiadomości. 

2.2. Tryb postępowania przy zgłoszeniu Wniosku o wizję lokalną 

1. PK w celu weryfikacji Informacji Ogólnych może złożyć do Emitel wniosek  

o przeprowadzenie wizji lokalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Oferty. 

Komentarz:  

poprosimy o taki wzór, brak w niniejszej propozycji 

2. Wniosek o wizję lokalną uważa się za kompletny, jeżeli spełnia wymagania, co do treści 

i wszystkie pola we Wniosku o wizję lokalną zostały wypełnione. W przypadku, gdy 

dane pole w dokumencie powinno, zdaniem PK pozostać niewypełnione należy 

wstawić w nim poziomą kreskę. 

3. W terminie do  3  DR od dnia otrzymania Wniosku o wizję lokalną, Emitel poinformuje 

PK w formie pisemnej, proponując PK do wyboru co najmniej dwa terminy wizji 

lokalnej. Wizja lokalna odbywa się w terminie ustalonym oraz potwierdzonym  przez 

strony, jednak nie później niż w terminie 13 DR od daty wpłynięcia Wniosku o wizję 

lokalną do Emitel,  Ustalenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej powinno 

nastąpić nie później niż w terminie 10 DR od dnia uzyskania odpowiedzi  

od Emitel na wniosek PK o przeprowadzenie wizji lokalnej. 

Komentarz:  

proponujemy ograniczyć czas takiej wizji, nie może to być dobrowolne ustalenie 

terminu przez Emitel, bo wiadomo, że wtedy terminy będą sztucznie wydłużane na 

niekorzyść PK, co będzie miało szczególne znaczenie przy zamówieniach publicznych, 

gdzie terminy są z góry określone i narzucane przez Zamawiającego.  

4. Wizja lokalna odbywa się przy udziale przedstawicieli Emitel i PK. 

5. Z tytułu przeprowadzenia wizji lokalnej Emitel pobiera opłatę zgodną z Cennikiem. 

(prosimy o jasne określenie kwoty oraz miejsca, w którym taka wartość się pojawia w 

niniejszym dokumencie) 

6. Po zakończonej wizji lokalnej zostaje sporządzony i podpisany przez przedstawicieli 

Emitel i PK protokół, potwierdzający możliwości techniczne związane z Przedmiotem 

Dostępu. Warunki stwierdzone protokołem zachowują ważność przez 30 DR. 

Komentarz:  

warunki z wizji lokalnej powinny być skorelowane z wywiadem technicznym (WT), który 

na późniejszym etapie wykonuje Emitel. Wizja lokalna w asyście Emitel powinna być po 

to, aby WT były tego potwierdzeniem. Warunki z wizji lokalnej powinny być też ważne 

na czas rozpatrywania wniosku o dostęp. 

2.3. Zgłaszanie Wniosku o Dostęp 

1. PK składa do Emitel pisemny Wniosek o Dostęp, sporządzony zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 4 do Oferty (Emitel dopuszcza złożenie wniosku w postaci 



10 

 

elektronicznej pod warunkiem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji PK). Wniosek 

składa się do komórki Emitel wskazanej w Załączniku nr 5 do Oferty. 

2. Pisemny Wniosek o Dostęp należy przesłać pocztą listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

luz złożyć bezpośrednio na adres podany w Załączniku nr 5 do Oferty. 

3. Wniosek o Dostęp może dotyczyć Przedmiotów Dostępu wchodzących w skład 

Obiektów będących w posiadaniu Grupy Kapitałowej Emitel z zastrzeżeniem kolejnego 

ustępu. 

4. W przypadku, gdy Emitel korzysta z Obiektu na podstawie umowy dzierżawy, a umowa 

ta nie przewiduje prawa do poddzierżawy, realizacja Dostępu zależy od tego,  

czy PK pozyska od właściciela Obiektu zgodę na poddzierżawę Obiektu przez Emitel  

na rzecz PK. Dodatkowo wymagane może być pozyskanie przez PK od właściciela 

Obiektu oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane (jeżeli takiego oświadczenia wymagają przepisy prawa).  

Komentarz:  

w takim przypadku proponujemy korzystanie z systemów Emitel oraz quasi kolokację 

(kolokacja w szafie) 

5. Zmianę treści Wniosku o Dostęp w części dotyczącej określenia Przedmiotów Dostępu 

uważa się za nowy Wniosek o Dostęp, zgłoszony w dniu zgłoszenia zmiany. 

2.4. Rozpatrywanie Wniosków o Dostęp 

1. Wnioski o Dostęp są rozpatrywane według czasu i kolejności ich złożenia,  

z dokładnością do jednej minuty. Wnioski o Dostęp złożone w tej samej minucie 

rozpatruje się w takiej kolejności, w jakiej zostały złożone przez danego PK,  

a w przypadku Wniosków o Dostęp złożonych przez różnych PK, w takiej kolejności,  

w jakiej zostały odebrane przez Emitel. 

Komentarz:  

jak dany PK będzie mógł weryfikować kolejność takich wniosków?  

2. Jeden Wniosek o Dostęp obejmuje Przedmioty Dostępu zlokalizowane w obrębie 

jednego Obiektu. 

3. Po otrzymaniu Wniosku o Dostęp, Emitel bada jego kompletność, z zastrzeżeniem  

ust. 4. 

4. Emitel może odmówić rozpatrzenia Wniosku o Dostęp bez weryfikacji jego 

kompletności, jeżeli: 

a) Wniosek o Dostęp nie dotyczy Przedmiotów Dostępu, lub 

b) Wniosek o Dostęp został złożony przez PK w stosunku, do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
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jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, chyba, że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy Prawo Upadłościowe.  

5. Wniosek o Dostęp uważa się za kompletny, gdy wszystkie jego pola zostały wypełnione 

i do którego dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki oraz Emitel nie wezwał 

PK do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 DR.  

W przypadku, gdy dane pole we Wniosku o Dostęp powinno, zdaniem PK, pozostać 

niewypełnione, należy wstawić w nim poziomą kreskę. Do Wniosku o Dostęp PK 

dołącza protokół z wizji lokalnej, o której mowa w pkt. 2.2. 

6. W przypadku, gdy Wniosek o Dostęp nie spełnia wymogów formalnych, Emitel wzywa 

PK do uzupełnienia, poprawienia bądź udzielenia dodatkowych wyjaśnień odnośnie 

Wniosku o Dostęp w terminie 10 DR od dnia otrzymania wezwania. PK składa 

uzupełnienie, poprawki bądź udziela dodatkowych wyjaśnień, pod rygorem zwrotu 

Wniosku o Dostęp bez weryfikacji. 

7. Emitel realizuje wywiad techniczny i dokonuje analizy Wniosku o Dostęp w terminie  

10 DR od dnia otrzymania Wniosku o Dostęp spełniającego wymogi formalne z 

uwzględnieniem warunków potwierdzonych podczas wizji lokalnej. W tej sytuacji  

warunki przekazane przez Emitel w wyniku wywiadu technicznego nie mogą być 

gorsze  oraz odbiegać od warunków opisanych w protokole wizji lokalnej. 

8. W przypadku, gdy dla wydania Warunków technicznych niezbędne jest wykonanie 

specjalistycznej ekspertyzy bądź badań dotyczących Infrastruktury Emitel,  

w szczególności badań obciążeniowych konstrukcji, stropów Budynków, pola 

elektromagnetycznego możliwego do wypromieniowania z Obiektu (dotyczy 

wyłącznie przypadków  instalacji nowych anten nadawczych PK i tym samym zmiany 

emitowanej łącznej mocy ERP z Obiektu, o ile przepisy tak nakazują), Emitel 

niezwłocznie poinformuje o tym PK oraz przekaże PK wszystkie niezbędne dokumenty. 

PK zleca przeprowadzenie specjalistycznej ekspertyzy bądź badania dotyczącego 

Infrastruktury Emitel niezależnemu ekspertowi. PK dostarcza Emitel wyniki 

specjalistycznej ekspertyzy lub badania Infrastruktury Emitel w maksymalnym terminie 

42 DR od daty przekazania niezbędnych materiałów i wykonania oględzin obiektu 

niezbędnych do przygotowania ekspertyzy. PK ponosi koszty sporządzenia ekspertyzy. 

Komentarz:  

w przypadku wykorzystania Przedmiotu Dostępu w postaci systemów antenowych 

Emitel i utrzymania tych samych parametrów emisji (w efekcie tylko wymiany 

nadajnika Emitel na nadajnik PK) – takie zobowiązanie nie obejmuje PK. 

9. Po przeprowadzeniu wywiadu technicznego Emitel udziela odpowiedzi na Wniosek  

o Dostęp przesyłając do PK: 
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a) odpowiedź pozytywną przedstawiając Warunki Techniczne określające warunki 

realizacji Dostępu zgodnie z Wnioskiem o Dostęp PK, lub 

b) odpowiedź warunkową pozytywną przedstawiając Warunki Techniczne określające 

warunki realizacji Dostępu zgodnie z Wnioskiem o Dostęp PK, ale realizacja wniosku 

wymaga podjęcia przez PK dodatkowych działań*, lub 

c) informację o braku technicznych możliwości realizacji Dostępu zgodnie  

z Wnioskiem o Dostęp, wraz z uzasadnieniem, a także propozycję alternatywnego 

rozwiązania, jeżeli istnieje taka możliwość w oparciu o Wolne Zasoby, lub 

d) udziela odpowiedzi negatywnej wraz z uzasadnieniem, jeżeli nie istnieje 

alternatywne rozwiązanie. 

Odpowiedź jest wysyłana drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną), listem 

poleconym, pocztą kurierską lub przekazywana osobiście za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru nie później niż w terminie 1 DR od zakończenia wywiadu 

technicznego i dokonania analiz Wniosku o Dostęp. 

*W sytuacji, gdy Infrastruktura Obiektu objęta Wnioskiem o Dostęp jest 

wykorzystywana przez Emitel lub inne podmioty do świadczenia Usługi Transmisji RTV, 

której świadczenie miałoby zostać rozpoczęte przez PK w wyniku postępowania 

podjętego przez Nadawcę, na rzecz którego świadczona jest dana Usługa Transmisji 

RTV, z wykorzystaniem Dostępu i Urządzeń PK o parametrach zbliżonych  

do wykorzystywanych dotychczasowo przez Emitel lub inne podmioty, Emitel wydaje 

odpowiedź pozytywną. 

10. Emitel udziela odpowiedzi negatywnej w przypadku, gdy: 

a) Wniosek o Dostęp nie dotyczy Wolnego Zasobu, lub 

b) realizowane w ramach Wolnego Zasobu oraz zaplanowane przez innych  

PK w zawartych z Emitel Umowach o Dostęp emisje wyczerpują limity 

promieniowania elektromagnetycznego określone przepisami szczególnymi, 

możliwego do wypromieniowania z danego Obiektu ze względu na dopuszczalne 

wartości występowania pól PEM, lub 

Komentarz:  

nie powinno to dotyczyć sytuacji opisanych w komentarzu w pkt. 8 czyli utrzymania 

„status quo” parametrów emisji 

c) Emitel planuje wykonanie robót budowlanych przebudowy bądź rozbiórki 

Przedmiotu Dostępu, w wyniku której nie będzie możliwe świadczenie  

z wykorzystaniem infrastruktury Obiektu Usługi Transmisji RTV, której dotyczy 

wniosek o Dostęp oraz pod warunkiem uwzględnienia tego faktu w bieżącym planie 

wykorzystania, lub 

d) PK opóźnia się z opłatami wobec Emitel, lub 
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e) Wniosek o Dostęp dotyczy Obiektu dzierżawionego przez Emitel od podmiotów 

spoza Grupy Kapitałowej Emitel i umowa dzierżawy nie przewiduje prawa 

poddzierżawy, a PK nie uzyskał zgody tego podmiotu na poddzierżawę Obiektu  

lub innych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego  

w Obiekcie, lub 

f) Wniosek o Dostęp dotyczy Przedmiotów Dostępu wyłączonych z Oferty, lub 

Komentarz: jakie kryteria decydują o wyłączeniu Przedmiotu Dostępu z OR? Ten 

podpunkt prawdopodobnie przeczy definicji Przedmiotu Dostępu przedstawionej na 

wstępie. 

g) jeżeli wizja lokalna  lub wywiad techniczny wykaże brak możliwości technicznych 

realizacji Dostępu.  

11. Przekazane przez Emitel Warunki Techniczne określające warunki realizacji Dostępu 

zgodnie z ust. 9 lit. a-b traktuje się jako Ofertę Szczegółową. 

12. W przypadku zaakceptowania przez PK alternatywnego rozwiązania zawierającego 

Warunki Techniczne przedstawione przez Emitel zgodnie z ust. 9 lit. c, które traktuje 

się jako Ofertę Szczegółową, PK składa w terminie 10 DR, do Emitel zgodę na realizację 

Dostępu w sposób zaproponowany przez Emitel oraz jednocześnie przekazuje 

podpisane Warunki Techniczne. Po otrzymaniu Wniosku Emitel bada, czy spełnia  

on wymogi formalne, do badania stosuje się odpowiednio postanowienia  

ust. 5 i 6. Emitel analizuje warunki techniczne Wniosku w terminie 10 DR od dnia 

otrzymania Wniosku spełniającego wymogi formalne. Emitel przekazuje Warunki 

Techniczne określające warunki realizacji Dostępu zgodnie z nowym Wnioskiem  

PK, który traktuje się jako Ofertę Szczegółową. Przekazanie przez PK Wniosku  

o realizację Dostępu w sposób odmienny niż zaproponowany przez Emitel nie podlega 

realizacji i kończy postępowanie o Dostęp.  

Komentarz:  

w tym punkcie wydaje się, że procedura jest powtarzana od początku? W szczególności 

ponownego badania przez Emitel warunków technicznych, które zostały wcześniej 

przez Emitel zaproponowane dla PK i zaakceptowane przez PK. 

 

13. Jeżeli PK nie przekaże podpisanych Warunków Technicznych, w terminie 10  DR od 

dnia ich otrzymania, w trybie ust. 8 lit. a-b lub ust. 11, kończy się postępowanie o 

Dostęp. 

14. PK ponosi opłatę za wykonanie wywiadu technicznego w wysokości określonej  

w Ofercie oraz koszt badań i ekspertyz. 

15. Oferta Szczegółowa jest ważna przez okres: 

a) 60 DR od dnia jej doręczenia PK, albo 
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b) jeżeli Wniosek o Dostęp jest składany na potrzeby świadczenia Usługi Transmisji 

RTV będącej przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 

do upływu 45 DR od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego 

albo do dnia unieważnienia postępowania. 

16. PK ma prawo anulować Wniosek. W celu uniknięcia wątpliwości, w takim przypadku  

PK również ponosi koszty wywiadu technicznego, badań i ekspertyz, a Oferta 

Szczegółowa staje się nieważna. 

17. Emitel ma prawo do anulowania Oferty Szczegółowej lub zakończenia postępowania  

o Dostęp w przypadku, w którym podstawy do udzielenia odpowiedzi negatywnej 

ujawnią się po jej przesłaniu do PK, a wynikać będą z prawomocnego orzeczenia 

Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu powszechnego, nakazującego odrzucenie oferty 

PK złożonej Nadawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, bądź Nadawca dokonując ponownego wyboru ofert wyłonił inny podmiot 

w zamówieniu na świadczenie na jego rzecz Usługi Transmisji RTV. 

Komentarz:  

prosimy o wyjaśnienie jaki w przypadku nadawców komercyjnych musi to być 

dokument i Kto (PK czy Nadawca) ma się nim i w którym momencie legitymizować 

przed Emitel?   

18. Emitel jest uprawniony do wydania, także w tym samym czasie, więcej niż jednej 

Oferty Szczegółowej w odniesieniu do tego samego Przedmiotu Dostępu. Jednocześnie 

Emitel zachowuje uprawnienie do anulowania Ofert Szczegółowych dla tych PK, 

których Nadawca nie wybrał do świadczenia Usługi Transmisji RTV. 

Komentarz:  

pytanie jak powyżej? W tym przypadku „anulowanie” wymaga doprecyzowania. 

2.5. Procedura zawierania Umowy o Dostęp 

1. W terminie 5 DR od dnia wpływu Wniosku o zawarcie Umowy o Dostęp spełniającego 

wymogi formalne Emitel doręcza PK dwa zaparafowane egzemplarze projektu Umowy 

o Dostęp. 

2. Projekt Umowy zawiera w szczególności wysokość opłat z tytułu Dostępu 

(jednorazowych i abonamentowych). Poza dopuszczalnymi uzupełnieniami danych lub 

zmianami postanowień – uzasadnionymi indywidualizacją Przedmiotu Dostępu 

i wynikającą stad koniecznością konkretyzacji odnośnych postanowień lub wyborem 

jednego z przewidzianych wariantów – Projekt Umowy o Dostęp powinien być zgodny 

z wzorem Umowy o Dostęp, stanowiącym Załącznik nr 6 do Oferty.  

W szczególności bez zgody PK, Emitel nie może wprowadzać do Projektu Umowy 

postanowień nie przewidzianych we Wzorze Umowy. Tak wprowadzone do Projektu 

Umowy postanowienia, w przypadku braku zgody PK, będą uważane  

za niezastrzeżone. 

3. W terminie 5 DR od dnia otrzymania projektu Umowy o Dostęp PK: 
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a) podpisuje i odsyła do Emitel oba otrzymane egzemplarze Umowy, albo 

b) zgłasza w piśmie umotywowane zastrzeżenia co do treści Umowy, wraz  

z propozycjami zmian. 

4. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 3 kończy Postępowanie  

o Dostęp. 

5. Po otrzymaniu od PK podpisanych egzemplarzy Umowy, Emitel w terminie  

do 5 DR podpisuje Umowę o Dostęp i odsyła jeden egzemplarz wnioskującemu  

PK. Dzień podpisania Umowy przez Emitel jest dniem zawarcia Umowy o Dostęp. 

6. Odsyłając podpisane egzemplarze Umowy o Dostęp zgodnie z ust. 3 lit. a, PK jest 

obowiązany dołączyć do nich dokumenty wyszczególnione w wykazie załączników  

do Umowy. Nieprzekazanie powyższych dokumentów stanowi podstawę  

do wezwania PK do uzupełnienia braków formalnych. Punkt 3.4 ust. 6 stosuje się 

odpowiednio. 

7. Jeżeli PK zgłosi w zakreślonym terminie umotywowane zastrzeżenia, co do treści 

Umowy, wynikające z jej niezgodności z OR, Emitel w terminie 5 DR od otrzymania 

zastrzeżeń prześle do wnioskującego PK: 

a) dwa zaparafowane egzemplarze proponowanej Umowy o Dostęp uwzględniające 

zgłoszone zastrzeżenia lub poprawki, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio lub 

b) zaproszenie do negocjacji w przypadku odmowy uwzględnienia zastrzeżeń lub 

poprawek wraz z ich uzasadnieniem, jeżeli propozycje PK są niezgodne  

z postanowieniami Oferty.  

8. W przypadku przesłania zaproszenia do negocjacji, o którym mowa w ust. 7 lit. b, 

strony niezwłocznie podejmą negocjacje, w celu ustalenia ostatecznych warunków 

realizacji Dostępu, jednakże nie później niż w terminie 5 DR od dnia jego otrzymania 

przez PK w celu ustalenia ostatecznych warunków realizacji Dostępu. Po zakończeniu 

każdego ze spotkań negocjacyjnych strony sporządzą i podpiszą protokół zawierający 

sprawozdanie z przebiegu danego spotkania. Odmowa podpisania przez którąkolwiek 

ze Stron protokołu lub brak zgody na poszczególne jego postanowienia zostaną 

opisane z podaniem przyczyn takiej odmowy lub braku zgody. Zakończenie negocjacji 

nastąpi nie później niż w terminie do 90 dni od dnia wysłania zaproszenia, o którym 

mowa w ust. 7 lit. b.  

Komentarz:   

Wzorem z rynku niemieckiego wnioskujemy, aby mimo wszystko nastąpiło 

„warunkowe” uruchomienie emisji przez PK, bądź prowadzenie emisji przez Emitel do 

momentu pozytywnego zakończenia negocjacji - ale na warunkach cenowych wg OR. 

Może się tak zdarzyć, że procesy formalne nie pójdą łatwo i brak potrzebnego czasu 

będzie wywierał presję na Nadawcach oraz PK. Będzie to doskonałe zabezpieczenie 

całego procesu pozyskania przedmiotów dostępu i zabezpieczy ciągłość emisji przede 

wszystkim dla Nadawców. 



16 

 

9. W przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji, o których mowa w ust. 8, Emitel  

w terminie 5 DR prześle PK dwa zaparafowane egzemplarze proponowanej Umowy  

o Dostęp uwzględniające ustalenia z negocjacji. Postanowienia ust. 3 lit. a oraz  

ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio. 

2.6. Warunki dodatkowe Umowy o Dostęp dotyczące Obiektów dzierżawionych przez 

Emitel 

1. Postanowienia niniejszego pkt 2.6 są stosowane łącznie z pkt 2.5 w przypadku,  

w którym PK zawiera Umowę o Dostęp po uzyskaniu zgody właściciela Obiektu  

na jego poddzierżawę przez Emitel na rzecz PK. 

2. Jeżeli nie będzie możliwe pogodzenie warunków określonych w niniejszej Ofercie  

z umową dzierżawy Obiektu zawartą pomiędzy Emitel i właścicielem Obiektu, nie 

będzie miał zastosowania Wzór Umowy o Dostęp. W takim przypadku treść Umowy  

o Dostęp zostanie dostosowana tak, aby mogła być wykonywana należycie umowa 

dzierżawy Obiektu zawarta pomiędzy Emitel i właścicielem Obiektu. 

3. PK przyjmuje do wiadomości, iż właściciele Obiektów mogą stawiać dodatkowe 

wymogi związane z korzystaniem z Obiektów tj. w szczególności: 

a) obowiązek wylegitymowania się wobec podmiotu trzeciego decyzjami 

administracyjnymi bądź zgodami przed rozpoczęciem procesu instalacyjnego; 

b) wyższe ubezpieczenie bądź ubezpieczenie z odmiennym zakresem; 

c) żądanie dodatkowych dokumentów np. sprawozdania finansowego; 

d) ustanowienie dodatkowego płatnego nadzoru w toku prac na Obiekcie; 

e) dodatkowe procedury zgłoszenia wejść na Obiekt. 

4. Jeżeli właściciel Obiektu stawiać będzie dodatkowe wymagania ponad określone  

w Ofercie, termin na przesłanie Umowy o Dostęp zostanie przedłużony o czas 

potrzebny na uzyskanie lub spełnienie dodatkowych wymagań stawianych przez 

właściciela Obiektu. 

Komentarz:  

Tym bardziej zasadne wydaje się wprowadzenie zastrzeżenia jak w komentarzu 

powyżej w pkt. 2.5. ust. 8. Proponujemy zastosowanie takiego rozwiązania. 

2.7. Umowa o Dostęp 

1. Umowa o Dostęp zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Umowa o Dostęp może być zawarta jedynie z podmiotem, który posiada i wykaże 

wynikające z istniejącego w chwili zawarcia Umowy o Dostęp uprawnienia  

do świadczenia na rzecz Nadawcy Usługi Transmisji RTV. Przez „uprawnienie” rozumie 

się sytuację, w której PK jest stroną umowy w przedmiocie świadczenia Usługi 

Transmisji RTV lub przysługuje mu względem Nadawcy prawnie skuteczne roszczenie  

o jej zawarcie. 

Komentarz:  
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wymaga doprecyzowania pojęcie „uprawnienia”; czy to ma być umowa PK – Nadawca, 

czy oświadczenie Nadawcy, a może zamówienie? A jaki dokument jest wymagany w 

przypadku zamówień publicznych? Czy uprawomocniony wybór czy umowa? 

3. O ile strony w Umowie nie postanowią inaczej, Umowę o Dostęp zawiera się na czas 

oznaczony 24 miesiące, chyba że PK zawnioskuje o ustalenie innego okresu trwania 

Umowy o Dostęp, skorelowanego z okresem, na jaki PK uzyskał zamówienie  

na świadczenie Transmisji RTV oraz uwzględniającego czas potrzebny do rozpoczęcia 

świadczenia Usługi Transmisji RTV. Wniosek PK w tym przedmiocie jest dla Emitel 

wiążący. 

4. Postanowienia Umowy o Dostęp mniej korzystne dla PK niż postanowienia Oferty,  

w tym załączonego do Oferty Wzoru Umowy o Dostęp, są bezskuteczne. Zamiast nich 

stosuje się odpowiednie postanowienia Oferty.  

5. Wzór Umowy o Dostęp stanowi Załącznik nr 6 do Oferty. 

2.8. Zakończenie postępowania o Dostęp 

1. Postępowanie o Dostęp kończy się: 

a) z dniem zawarcia Umowy o Dostęp; 

b) w innych przypadkach określonych w Ofercie. 

2. Uzyskanie Dostępu przez PK do Przedmiotu Dostępu, w odniesieniu do którego 

postępowanie zostało zakończone w trybie ust. 1 lit. b, wymaga złożenia nowego 

Wniosku o Dostęp. 

2.9. Realizacja Dostępu 

1. Emitel przekazuje PK Przedmiot Dostępu w terminie do 5 DR od daty zawarcia Umowy 

o Dostęp. W dniu przekazania Przedmiotu Dostępu sporządza się Protokół Odbioru. 

2. Emitel jest obowiązany wskazać PK miejsce pod instalację Urządzeń PK w pełni 

przygotowane na przyjęcie (instalację) tych urządzeń, bez konieczności dokonywania 

dodatkowych nakładów przez PK. 

3. Przed przystąpieniem do instalacji Urządzeń PK, PK zobowiązany jest do 

przedstawienia Emitel, w celu akceptacji, przygotowanego przez uprawnionego 

projektanta, projektu technicznego (Projekt Techniczny) dotyczącego instalacji  

i eksploatacji Urządzeń PK, zgodnego z wymogami określonymi w Warunkach 

Technicznych oraz w przepisach prawa. W tym celu PK prześle do Emitel 3 

egzemplarze Projektu Technicznego, sporządzonego przez uprawnionego projektanta. 

Komentarz:  

proponujemy zmianę na formę elektroniczną, wersje papierowe przekażemy po 

zakończeniu procesu akceptacji. Forma papierowa wydłuża postępowanie. Jest to 

bardzo ważny i praktyczny postulat. 
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4. Emitel opiniuje Projekt Techniczny w terminie 5 DR od dnia jego otrzymania. Brak 

odpowiedzi Emitel w powyższym terminie traktowany jest jako zaakceptowanie tego 

projektu. 

5. Emitel nie może odmówić zaakceptowania Projektu Technicznego, który został 

sporządzony przez uprawnionego projektanta i jest zgodny z Warunkami 

Technicznymi, przepisami prawa oraz normami powszechnie stosowanymi  

w telekomunikacji, budownictwie i ewentualnie energetyce. Odmowa zaakceptowania 

Projektu Technicznego wymaga pisemnego uzasadnienia, ze wskazaniem podstaw 

spośród wyżej wymienionych. 

6. PK, który otrzymał odmowę (dopuszczamy formę elektroniczną korespondencji w 

tym zakresie) akceptacji projektu technicznego, dokonuje jego poprawek zgodnie ze 

wskazówkami Emitel i ponownie przedstawia go do akceptacji  

w terminie 14 DR od dnia otrzymania uwag od Emitel. Postanowienie ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.  

7. Instalacja Urządzeń PK może odbywać się wyłącznie w terminach uzgodnionych  

z Emitel, przy czym PK zobowiązany jest uzgodnić termin i czas trwania instalacji  

z wyprzedzeniem: 

a) 25 DR – jeżeli instalacja Urządzeń PK wymaga przerwania lub ograniczenia innych 

usług świadczonych na Obiekcie; 

b) 7 DR – w pozostałych przypadkach. 

2.10. Zasady modyfikacji warunków Dostępu/aneksowania Umowy o Dostęp 

1. Zmiana zakresu przedmiotowego Umowy o Dostęp bądź modyfikacja warunków 

Dostępu odbywa się w drodze aneksu do Umowy o Dostęp z tym zastrzeżeniem,  

że wymiana Urządzeń PK na urządzenia o tych samych parametrach nie wymaga 

aneksowania Umowy o Dostęp. 

2. Do postępowania w zakresie aneksowania Umowy o Dostęp stosuje się odpowiednio 

procedurę Zgłaszania Wniosków o Dostęp, Rozpatrywania Wniosków o Dostęp oraz 

zawierania Umowy o Dostęp. Przy czym w zakresie niezwiązanym z rozszerzeniem 

przedmiotu Umowy o Dostęp do postępowania w zakresie anektowania stosuje się 

odpowiednie postanowienia Oferty dotyczące zawierania Umowy o Dostęp. 

2.11. Zasady poufności oraz zachowania tajemnic prawnie chronionych 

1. Strony zobowiązane są do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji i danych prawnie 

chronionych pozyskanych w ramach postępowania o Dostęp oraz wykonywania 

Umowy. 

2. Każda ze Stron wykonuje samodzielnie obowiązki na rzecz bezpieczeństwa  

i obronności.  

3. OFEROWANE USŁUGI 

3.1. Postanowienia wspólne dla wszystkich rodzajów Dostępu 
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1. Oferta obejmuje następujące rodzaje Dostępu: 

a) Kolokacja pod Urządzenia PK; 

b) Dostęp do Konstrukcji Wysokościowych; 

c) Dostęp do Nadawczych Systemów Antenowych; 

d) Kolokacja anten dosyłowych; 

e) Dostęp do miejsca w Szafach telekomunikacyjnych; 

f) Dostęp do urządzeń zasilania energetycznego; 

g) Dostęp do Kanalizacji Kablowej Emitel; 

h) Dostęp do Ciemnych włókien w Kablu Światłowodowym. 

2. Emitel udziela PK niezbędnych informacji technicznych wymaganych do uzyskania 

przez PK przewidzianych zgód i zezwoleń niezbędnych do świadczenia Usługi 

Transmisji RTV z wykorzystaniem Przedmiotu Dostępu. 

3.2. Kolokacja Urządzeń PK 

1. Kolokacja Urządzeń PK (w tym nadajników i Gapfillerów) polega na udostępnianiu 

przestrzeni fizycznej w pomieszczeniach technicznych Budynków w celu umieszczenia 

analogowych i cyfrowych Nadajników, a także innych urządzeń niezbędnych  

do świadczenia usług przez PK. W ramach Kolokacji Urządzeń PK, PK ma prawo do  

instalacji Szafy Telekomunikacyjnej. Kolokacja  Urządzeń PK obejmuje również instalację 

na udostępnionej przez Emitel przestrzeni fizycznej  nadajnika wysokiej mocy wraz z 

niezbędnym okablowaniem  stanowiące łącznie jednolite, zwarte urządzenia nadawcze 

spięte w całość w postaci szafy telekomunikacyjnej. W przypadku  braku na Obiekcie 

przestrzeni fizycznej na posadowienie Szafy Telekomunikacyjnej PK lub/i  miejsca w 

szafie telekomunikacyjnej Emitel,  Emitel jest bezwględnie  zobowiązany w momencie 

wygaśnięcia umowy z Nadawcą do deinstalacji swoich urządzeń, które zajmują 

wymagane miejsce na potrzeby realizacji Przedmiotu Dostepu przez PK. 

Komentarz:  

taki obowiązek musi być wprost zapisany, może być też opisany w innym miejscu, ale 

chodzi o to, że jak nie ma miejsca na Obiekcie to wtedy (po zakończeniu umowy przez 

Emitel z Nadawcą)  Emitel deimstaluje  swój nadajnik i cały osprzęt i zwalnia miejsce dla PK. 

Nadawca ma świadomość, że w takiej sytuacji nastąpi przerwa, ale biorąc pod uwagę, że 

będą to noce godziny wyłączenia  - nie będzie to dla Nadawcy zbyt uciążliwe. 

2. Świadczenia realizowane w ramach usługi obejmują także: 

a) przestrzeń fizyczną do umieszczenia nadajników i innych urządzeń (w tym 

agregatu prądotwórczego); 

b) umożliwienie korzystania ze źródła energii elektrycznej prądu przemiennego 

230/400 V lub energii elektrycznej prądu stałego 48 V w istniejącym na danym 

Obiekcie systemie zasilania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3; 
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c) umożliwienie korzystania z systemu poboru (tzw. czerpania) powietrza i systemu 

odprowadzania ciepła (chłodzenia technologicznego) z zastrzeżeniem postanowień 

ust. 4. 

3. Możliwość korzystania z zasilania energetycznego dotyczy tylko tych rodzajów zasilania, 

które występują na danym Obiekcie (w tym możliwość wykorzystania zasilania 

rezerwowego) 

4. Możliwość korzystania z systemu poboru (tzw. czerpania) powietrza i systemu 

odprowadzania ciepła dotyczy tylko Obiektów, w których taki system jest zainstalowany.  

5. W celu połączenia Urządzeń PK, PK ma możliwość budowy łącznika światłowodowego lub 

innego zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3C do Oferty. 

Komentarz:  

może to być również skrętka miedziana. 

3.3. Dostęp do Konstrukcji Wysokościowych 

1. Dostęp do Konstrukcji Wysokościowych obejmuje: 

a) korzystanie przez PK z miejsca na Konstrukcji Wysokościowej w celu umieszczenia 

Nadawczych Systemów Antenowych PK służących do emisji sygnału programów 

radiofonicznych, lub odbiorczych systemów antenowych służących do realizacji 

Dosyłu; 

b) korzystanie z istniejących wolnych ciągów kablowych na Konstrukcji Wysokościowej  

do przeprowadzenia fiderów; 

Komentarz:  

czy brak wolnych ciągów oznacza również brak możliwości zainstalowania fidera? 

Prosimy o wyjaśnienie? 

c) korzystanie z przepustów kablowych w ścianach i stropach Budynków  

do przeprowadzenia fiderów; 

d) korzystanie z miejsca w Budynkach do umiejscowienia koniecznych układów 

filtrujących i dehydratorów.  

2. Specyfikację Infrastruktury w zakresie Dostępu do Konstrukcji Wysokościowych 

przedstawia Załącznik nr 1 A oraz Załącznik nr 1 B do Oferty. 

3.4. Dostęp do Nadawczych Systemów Antenowych 

1. Dostęp do Nadawczych Systemów Antenowych polega na możliwości doprowadzenia  

do wskazanego wejścia systemu antenowego, stanowiącego fizyczny punkt styku (wejście 

fidera lub układu sumowania mocy) sygnału elektrycznego wielkiej częstotliwości (dalej 

„w.cz.”) zmodulowanego sygnałami programów radiofonicznych, przeznaczonymi  

do wyemitowania w sposób naziemny rozsiewczy. 

2. Usługa obejmuje następujący rodzaj Nadawczych Systemów Antenowych: 
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a) radiofonicznych UKF; 

b) radiowych VHF; 

c) telewizyjnych VHF; 

d) telewizyjnych UHF. 

3. W skład Nadawczego Systemu Antenowego wchodzą: 

a) układ sumowania mocy (o ile występuje w danym przypadku);  

b) fider;  

c) promieniujące elementy antenowe wraz z układem podziału mocy. 

4. Specyfikację techniczną Nadawczych Systemów Antenowych oraz określenie fizycznej  

i logicznej lokalizacji punktów Dostępu zawierają Załącznik Nr 2 A i 2 B do Oferty. 

5. Parametry sygnału w.cz. doprowadzanego do punktu styku danego systemu antenowego 

wynikają w szczególności z: 

a) parametrów emisji określonych w wymaganych decyzjach administracyjnych; 

b) ograniczeń technicznych systemu antenowego, w szczególności konieczności 

limitowania poziomu mocy doprowadzanej w punkcie styku; 

c) przepisów ochrony środowiska. 

3.5. Kolokacja anten dosyłowych 

1. Kolokacja anten dosyłowych polega na udostępnieniu przestrzeni fizycznej w/na Obiekcie 

w celu umieszczenia i zainstalowania przez PK anten satelitarnych lub radioliniowych 

służących do Dosyłu sygnałów modulacyjnych do nadajników radiofonicznych lub 

telewizyjnych zainstalowanych w Obiekcie. 

2. W ramach świadczenia usługi Emitel zapewnia przestrzeń techniczną do umieszczenia 

anten na gruncie, elewacji, wieży, maszcie lub dachu Budynku. 

3.6. Dostęp do miejsca w szafach telekomunikacyjnych 

1. Kolokacja Urządzeń PK w szafach telekomunikacyjnych polega na udostępnieniu miejsca 

w szafach telekomunikacyjnych w Budynkach w celu umieszczenia i zainstalowania 

urządzeń PK związanych wyłącznie z realizacją świadczenia usług transmisji programów 

radiofonicznych lub telewizyjnych lub Dosyłu sygnałów modulacyjnych do nadajników 

radiofonicznych lub telewizyjnych. 

2. W ramach Usługi Emitel zapewnia miejsce w szafach telekomunikacyjnych  

do umieszczenia i zainstalowania urządzeń. Jednostką rozliczeniową jest 1 U. 

3.7. Dostęp do urządzeń zasilania energetycznego 

1. Usługa polega na zapewnieniu Dostępu do urządzeń zasilania energetycznego  

dla Urządzeń PK służących do realizacji Usług Transmisji RTV lub Dosyłu sygnałów 

modulacyjnych do Urządzeń PK. 
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2. W ramach usługi Emitel zapewnia: 

a) możliwość korzystania ze źródła energii elektrycznej prądu przemiennego 230/400 V 

lub energii elektrycznej prądu stałego 48 V, w istniejącym na danym Obiekcie 

systemie zasilania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3; 

Komentarz:  

w sytuacjach braku zapasu mocy na obiekcie Emitela do uruchomienia usługi PK 

sugerujemy umożliwienie  doprowadzenia zasilania z OSD. 

b) możliwość korzystania z systemu poboru (tzw. czerpanie) powietrza i systemu 

odprowadzania ciepła (chłodzenia technologicznego) z zastrzeżeniem postanowień 

ust. 4. 

3. Możliwość korzystania z zasilania energetycznego dotyczy tylko tych rodzajów zasilania, 

które występują na danym Obiekcie. O ile jest to możliwe na danym Obiekcie i  ujęte w  

specyfikacji Informacji Ogólnych – dotyczy również wykorzystania przez PK zasilania 

rezerwowego Emitel na potrzeby redundancji zasilania Urządzeń PK (niezależneij linii 

energetycznej lub/i agregatu prądotwórczego). 

4. Możliwość korzystania z systemu poboru (tzw. czerpanie) powietrza i systemu 

odprowadzania ciepła dotyczy tylko Obiektów, w których taki system jest zainstalowany. 

5. PK zobowiązany jest zastosować się do wskazań Emitel związanych z obowiązkami 

dotyczącymi utrzymania określonego poziomu mocy oraz zakazów ich przekraczania. 

Emitel w przypadku stwierdzenia, iż PK nie wypełnia tych wskazań może rozwiązać 

Umowę o Dostęp ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem wcześniejszego 

wezwania PK oraz bezskutecznego upływu 5 dniowego terminu do zaprzestania naruszeń. 

Niezależnie od prawa rozwiązania Umowy, PK zobowiązany jest do pokrycia szkody 

związanej z nałożeniem kar administracyjnych na Emitel lub właściciela Obiektu przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

3.8. Dostęp do Teletechnicznej Kanalizacji Kablowej Emitel 

1. Dostęp do Teletechnicznej Kanalizacji Kablowej Emitel polega na wprowadzeniu Kabla 

Światłowodowego do Teletechnicznej Kanalizacji Kablowej podmiotów z Grupy Kapitałowej 

Emitel.   

2. W ramach usługi Emitel zapewnia miejsce w Kanalizacji Kablowej na potrzeby 

doprowadzenia przez PK światłowodu do urządzenia optycznego PK na Obiekcie  

(w przypadku braku drożności, ewentualne udrożnienie realizowane jest na koszt PK). 

3. PK zakańcza swój Kabel Światłowodowy w oparciu o warunki określone w ramach Oferty 

Szczegółowej: 

a) w studni kablowej Emitel („studnia zero”); 

b) w szafce zewnętrznej na przełącznicy optycznej – ODF („szafka zero”);  

c) na przełącznicy optycznej – ODF Emitel (ODF kolokacyjny). 
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4. Szczegółowe standardy Dostępu do Teletechnicznej Kanalizacji Kablowej Emitel zostały 

opisane w Załączniku nr 3B do Oferty. Dodatkowo w celu połączenia Urządzeń  

PK, PK ma możliwość budowy łącznika światłowodowego zgodnie z wymogami określonymi 

w Załączniku nr 3 C do Oferty.  

3.9. Dostęp do Ciemnych włókien w Kablu Światłowodowym 

1. Dostęp do Ciemnych włókien w Kablu Światłowodowym polega na udostępnieniu pary 

włókien w kablu światłowodowym będącym własnością podmiotów z Grupy Kapitałowej 

Emitel. 

W ramach usługi Emitel zapewnia dzierżawę jednego lub więcej Ciemnych włókien 

światłowodowych na ciągłym odcinku o określonej długości, zakończonych na przełącznicy 

optycznej (ODF), w oparciu o wydane warunki w ramach Informacji Ogólnych, 

Komentarz:  

Czy Emitel w IO przedstawi relacje (punkt A i punkt B) w jakich jest możliwa dzierżawa 

ciemnych włókien wraz z długością  kabli w celu wyliczenia opłaty? 

2. Opis sposobu połączenia z infrastrukturą światłowodową PK: 

a) punktem styku z Kablem Światłowodowym PK jest wskazana przez Emitel przełącznica 

optyczna (ODF) w lokalizacji wskazanej w ramach Oferty Szczegółowej, 

b) standard zakończeń światłowodowych po stronie Obiektu Emitel to SC/APC,  

po stronie Obiektów dzierżawionych przez Emitel – zgodnie z warunkami  

w Ofercie Szczegółowej. 

3. Szczegółowe standardy budowy łączników światłowodowych PK na Obiekcie Emitel dla 

odbioru usługi Dostępu do Ciemnych włókien zostały opisane w Załączniku nr 3B  

do Oferty. 

3.10. Świadczenia dodatkowe 

W związku ze świadczeniem Usług Emitel zapewnia możliwość korzystania z urządzeń 

sanitarnych w Obiekcie (o ile są dostępne). 

4. ZASADY REALIZOWANIA USŁUG 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące instalacji Urządzeń PK 

1. Instalacja Urządzeń PK może być realizowana wyłącznie, jeśli: 

a) nie zakłóca pracy innych urządzeń zainstalowanych w Obiekcie; 

Komentarz:  

jak ten zapis ma się do testu Interoperacyjności, który przed uruchomieniem emisji ma 

stwierdzić poprawność działania urządzeń PK 

Czy wyłączenia emisji lub ograniczenia mocy pracujących urządzeń na potrzeby  np. 

przeprowadzenia prac traktujemy jako zakłócenia? 

b) po uprzednim uzgodnieniu terminu instalacji z wyprzedzeniem 7 DR. 
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2. Urządzenia PK muszą spełniać właściwe normy techniczne oraz Warunki Techniczne. 

Komentarz: co to znaczy właściwe normy? 

3. Emitel nadzoruje prace związane z instalacją Urządzeń PK. Nadzór polega głównie  

na kontroli: 

a) przestrzegania Warunków Technicznych,  

b) przestrzegania warunków określonych w zaakceptowanym przez Emitel Projekcie 

Technicznym, 

c) bezpieczeństwa innych usług świadczonych na Obiekcie, 

d) poruszania się po terenie Obiektu. 

4. PK uzyskuje wszelkie wymagane prawem decyzje, zgłoszenia i zgody oraz prowadzi prace 

montażowe/demontażowe Urządzeń PK, a także ponosi koszty i opłaty z tym związane. 

5. Po zakończeniu prac instalacyjnych PK jest zobowiązany do przekazania Emitel jednego 

egzemplarza dokumentacji powykonawczej. 

4.2. Wymagania dotyczące instalacji, którą włada PK 

Komentarz:  

ten cały punkt odnosi się głównie do instalacji nowych anten i zwiększania mocy ERP na 

obiekcie. Absolutnie nie dotyczy sytuacji wymiany nadajnika. 

1. PK zobowiązany jest do budowy, uruchomienia, eksploatacji, użytkowania oraz utrzymania 

instalacji w sprawności, zgodnie z przepisami ochrony środowiska w zakresie  w jakim 

wymaga tego dany Przedmiot Dostępu. 

2. Przed uruchomieniem Urządzeń PK i instalacji (podjęciem ingerencji w środowisko), bądź 

przed realizacją robót budowlanych na Obiekcie, które prowadzą do montażu anten 

nadawczych PK (z wyłączeniem radiolinii), PK może być zobowiązany uzyskać decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie  

z obecnie z art. 71 ust. 2 Ustawy ocenowej decyzja taka wymagana jest w przypadku,  

w którym instalacja zalicza się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących  

na środowisko, a także może być wymagana, jeżeli instalacja zaliczana jest do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

a. Do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko, zaliczane  

są przedsięwzięcia określone § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71, dalej „rozporządzenie”). Zgodnie z tym 

przepisem do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

zalicza się: instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne,  

z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach  

od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowana 

izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej, niż: 

a) 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 
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100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny; 

b) 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny; 

c) 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny; 

d) 20 000 W. 

- przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla 

pojedynczej anteny, także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub 

Obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, 

radionawigacyjna lub radiolokacyjna. 

b. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

zaliczane są przedsięwzięcia określone w § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie  

z przepisem, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  

na środowisko zalicza się instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne  

i radiolokacyjne inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, z wyłączeniem radiolinii, 

emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, 

w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej 

anteny wynosi nie mniej niż: 

a) 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

5 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny; 

b) 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

20 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny; 

c) 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

40 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny; 

d) 1000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej 

niż 70 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny; 

e) 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej 

niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki 

promieniowania tej anteny; 

f) 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej 

niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki 

promieniowania tej anteny; 

g) 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej 

niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki 

promieniowania tej anteny. 

- przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla 

pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub 
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Obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja 

radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna. 

3. PK jest obowiązany sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  

w celu kiedy wymagane przepisami prawa uzyskaniae decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

4. PK prognozując oddziaływanie instalacji i Urządzeń PK  zobowiązany jest uwzględnić 

oddziaływania generowane przez urządzenia Emitel i innych podmiotów zainstalowane na 

dzień wykonania analizy na Obiekcie lub które będą zainstalowane na podstawie 

zawartych przez Emitel (właścicieli Obiektów) umów oraz przez urządzenia, które zostały 

przewidziane do instalacji w zatwierdzonym przez Emitel przed wpływem Wniosku o 

Dostęp planem wykorzystania w okresie najbliższych 12 (dwunastu) miesięcy na potrzeby 

prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Emitel. 

Komentarz:  

czy taki plan instalacji nie będzie nadużywany przez Emitel? Jak nastąpi weryfikacja czy 

plan faktycznie został zrealizowany i czy faktycznie był potrzebny w celu prowadzenia 

działalności telekomunikacyjnej Emitel? 

Zakładamy, że plan będzie dostępny dla PK? 

Po raz kolejny odnosimy się do spełnienia obowiązku przez PK tylko  w sytuacjach 

instalacji nowych anten. 

5. PK zobowiązany jest do utrzymania stałej, zakładanej Umową o Dostęp, mocy Urządzeń PK 

i instalacji. 

6. W Umowie o Dostęp PK wskazuje osoby odpowiedzialne za Urządzenia PK i instalację,  

a w przypadku, w którym takie osoby nie zostały wskazane przyjmuje się, że osobami 

odpowiedzialnymi są członkowie zarządu PK. 

7. Emitel może zażądać dodatkowej opłaty w przypadku stwierdzenia w toku postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, iż przedsięwzięcie  

PK wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania bądź tworzy ograniczenia  

w zakresie przeznaczenia terenu, na którym znajduje się Obiekt. Ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania (bądź stworzenie ograniczeń w zakresie przeznaczenia 

terenu), wymaga każdorazowo odrębnej zgody właściciela Obiektu, a w przypadku braku 

pozyskania takiej zgody, Emitel może rozwiązać Umowę o Dostęp z zachowaniem  

7 dniowego okresu wypowiedzenia. 

Komentarz:  

zapis do zmiany. W praktyce oczywiście mogą pojawić się strefy, gdzie będą 

przekroczenia, ale takie strefy się oznacza pod kątem dostępności ludzi, BHP itd., Są na 

to stosowne praktyki na rynku. PK na pewno będzie działał w oparciu o przepisy prawa i 

jeżeli dana sytuacja będzie tego wymagała to PK wykona to zgodnie z przepisami. 

8. PK zobowiązany jest do przekazania Emitel kopii dokumentów opisanych w ust. 3.  
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9. PK samodzielnie dokonuje oceny czy wymagane jest przeprowadzenie postępowania  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z wykonaniem 

Umowy o Dostęp. Emitel po uruchomieniu Urządzeń PK i instalacji wpisuje do Protokołu 

Uruchomienia termin ich uruchomienia oraz informacje czy PK uzyskał stosowną decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

10. Pozytywna ekspertyza dotycząca pola elektromagnetycznego, nie jest przesłanką 

zwalniającą PK z obowiązku do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Komentarz do punktu 9 i 10:  

oba punkty nie są spójne. Prosimy o korektę. Z jednej strony PK sam dokonuje oceny, a z 

drugiej ma obowiązek? 

11. W przypadku zmiany przepisów, na podstawie, których ustalono parametry  

w ust. 2 należy stosować parametry właściwe, określone aktualnymi przepisami prawa. 

4.3. Zgłoszenie instalacji, którą włada PK oraz wykonanie pomiarów pól 

elektromagnetycznych w środowisku w przypadku instalacji nowych anten nadawczych 

PK 

Komentarz:  

Jesteśmy zdania, iż obowiązek wykonania przez PK pomiarów w przypadku wykorzystania 

tylko systemów antenowych nie dotyczy PK, a jeżeli Emitel się będzie upierał to 

poprosimy o aktualne pomiary dla danego systemu antenowego i objętej postępowaniem 

danej częstotliwości. Emitel takie pomiary musiał zrobić jako prowadzący pierwotnie 

instalację, 

Prosimy o jasne sprecyzowanie kto jest/był prowadzącym instalację i po raz kolejny 

powtarzamy, że mówimy tylko o wymianie nadajnika i utrzymaniu parametrów emisji jak 

dotychczas. Nie znamy przypadków wśród Nadawców jak i Operatorów na rynku emisji,  

kiedy to wymiana nadajnika o tych samych parametrach wymagała ww pomiarów. 

1. PK, zleca i opracowuje wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Przed uruchomieniem Urządzeń PK, PK zobowiązany jest do pozyskania zaświadczenia  

o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia instalacji, dokonanego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających 

pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130, poz. 879) bądź przedstawieniu Emitel 

dokumentów, iż bezskutecznie upłynął okres na złożenie przez organ sprzeciwu. 

Komentarz:  

po przyjęciu zgłoszenia nie zawsze takie zaświadczenie wydawane jest obligatoryjnie, 

proponuję opcjonalnie wpisać oświadczenie PK o przyjęciu zgłoszenia przez urząd.   

3. PK zobowiązany jest do przekazania Emitel kopi dokumentów opisanych w ust. 1 i 2 przed 

uruchomieniem Urządzeń PK. 

4. PK zobowiązany jest do wykonania pomiarów PEM zgodnie ze wskazanym przez Emitel: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101300879
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a) planem pomiarów; 

Komentarz:  

z czego taki plan wynika? Pomiary robi się po uruchomieniu emisji i tylko raz. 

b) planem lokalizacji do kontrolnych pomiarów poziomów PEM.  

Komentarz:   

Emitel jest właścicielem obiektu, jeżeli zależy im na kontroli PEM niech robi to we 

własnym zakresie. Sugerujemy usunąć cały punkt. dlaczego Emitel ma wskazywać 

lokalizacje? Poza tym do pomiarów zamawia się firmy, które się tym profesjonalnie 

zajmują? 

5. Pomiary pól elektromagnetycznych w otoczeniu Obiektów mają na celu zweryfikowanie 

czy w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji, którą włada PK ustalona 

wartość skuteczna natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego nie 

przekracza wartości dopuszczalnej przepisami prawa. 

6. Emitel po uruchomieniu instalacji wpisuje do Protokołu Uruchomienia termin jej 

uruchomienia oraz informacje czy PK dokonał stosownego zgłoszenia instalacji. 

7. Brak możliwości wykonania pomiarów pól PEM m.in. spowodowana brakiem możliwości 

wstępu PK na nieruchomości podmiotów trzecich (innych niż podmioty z Grupy 

Kapitałowej Emitel) stanowi podstawę do rozwiązania Umowy do Dostęp przez każdą  

ze Stron za 14 dniowym wypowiedzeniem. 

Komentarz:  

zapis do zmiany, dający zbyt dużą swobodę Emitel. Prosimy o informację z czego taki 

wymóg wynika?  

4.4. Wymagania dotyczące oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz ochronę gatunkową 

1. PK zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  

na obszar Natura 2000, jeżeli: 

a) przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest 

bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony; 

b) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 

2000 został stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1 Ustawy ocenowej. 

2. Wymogi określone w ust. 1 nie uchybiają zakazom określonym przepisami ochrony 

przyrody i dotyczących ochrony gatunkowej. PK zobowiązany jest do stosowania takich 

zakazów obejmujących m.in. zakaz zabijania, przetrzymywania, niszczenia siedlisk bądź 

płoszenia, a dotyczących wszelkich organizmów roślinnych, zwierzęcych lub grzybów 

objętych ochroną gatunkową, jeżeli ich ochrona wynika bezpośrednio  

z przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia gniazdowania na Maszcie bądź Wieży 

Telekomunikacyjnej gatunków ptaków objętych ochroną, PK zobowiązany jest  

do wstrzymania jakichkolwiek prac na Maszcie lub Wieży telekomunikacyjnej do czasu 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrzhe4daltqmfyc4mzzgm3tgnjqgm
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zakończenia sezonu lęgowego, ewentualnie pozyskania zgody właściwego dyrektora 

ochrony środowiska na kontynuowanie prac. 

3. PK samodzielnie ustala konieczność pozyskania decyzji o ocenach przedsięwzięcia  

na obszary Natura 2000 ponosząc odpowiedzialność za ich niepozyskanie. Emitel  

po uruchomieniu instalacji wpisuje do Protokołu Uruchomienia termin jej uruchomienia 

oraz informacje czy PK pozyskał stosowną decyzję administracyjną. 

4. W przypadku zmiany przepisów na podstawie, których ustalono parametry  

w ust. 1 i 2, należy stosować parametry właściwe określone aktualnymi przepisami prawa. 

4.5. Wymagania dotyczące montażu Urządzeń PK 

1. PK zobowiązany będzie uzyskać pozwolenie na budowę, jeżeli wymagają tego przepisy 

prawa. Obecnie pozwolenie na budowę wymagane jest w następujących przypadkach: 

a) realizacji budowy, która nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w przepisie  

art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane; 

b) wszelkich przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania  

na środowisko oraz przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na obszar Natura 2000,  

c) wykonywania robót budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach 

odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, 

d) wykonywania robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

budowlane, przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków, 

e) przebudowy Obiektu poprzez zmianę jego podstawowych parametrów. 

2. Pozostałe realizacje instalacji na Obiektach można prowadzić po uprzednim zgłoszeniu 

organowi architektoniczno-budowlanemu bądź bez takiego zgłoszenia jeżeli przepisy  

na to pozwalają.  

3. PK samodzielnie pozyskuje informacje dostępne w rejestrach publicznych, wykazach, 

listach, spisach albo innych formach ewidencji, służących do realizacji zadań publicznych, 

prowadzonych przez podmioty publiczne na podstawie przepisów ustawowych 

dotyczących Obiektu, na którym mają być prowadzone prace przez PK w szczególności: 

informacje o wpisie Obiektu do rejestru zabytków, ewidencji zabytków bądź też 

zlokalizowany w otoczeniu zabytku, innych uwarunkowaniach np.: teren objęty ochroną 

górniczą, ochroną uzdrowiskową, działka rolna lub leśna, teren parku narodowego. 

4. PK zobowiązany jest do: 

a) wykonania robót instalacyjnych zgodnie z Warunkami Technicznymi, obowiązującymi 

przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,  

ze wskazówkami Emitel oraz podmiotów trzecich będących właścicielami Obiektów 

oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;  

b) zgłoszenia wykonanych robót do odbioru z wpisem do dziennika budowy, 

Komentarz :  
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o ile budowa prowadzona jest w oparciu o PNB. 

c) prowadzenia robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż  

i ochrony przed kradzieżą, 

d) zorganizowania zaplecza budowy na własny koszt, 

e) ponoszenia kosztów zamontowania liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz 

ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, 

Komentarz:  

proponujemy ustalić ryczałt. Koszty montażu liczników przewyższą wartość mediów 

wykorzystywanych przy budowie. 

f) w trakcie realizacji robót utrzymania miejsca robót w porządku, składowania wszelkich 

urządzeń pomocniczych i materiałów w sposób bezpieczny oraz na bieżąco usuwania 

odpadów i śmieci, 

g) segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów wytworzonych w trakcie 

robót, 

h) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej (potrzebnej do książki 

Obiektu) w dwóch egzemplarzach i przekazania jej Emitel,  

i) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów,  

j) utrzymania terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót 

uporządkowania terenu i przekazania go niezwłocznie Emitel, 

k) w przypadku zniszczenia w toku realizacji robót Infrastruktury, jej części bądź 

urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

l) zawarcia umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy  

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej  

o wartości określonej w OR i przedłożenia ich Emitel. 

5. Materiały powinny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach, 

o ile dla danego wyrobu ustalono Polskie Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami 

i dokumentami technicznymi. 

6. PK samodzielnie klasyfikuje roboty i ocenia konieczność pozyskania pozwolenia  

na budowę bądź zgłoszenia ponosząc ewentualną odpowiedzialność za ich niepozyskanie. 

Emitel po przeprowadzonych robotach przez PK opisuje zakres tych robót oraz 

wykorzystywaną technologię do ich przeprowadzenia w sporządzonym Protokole 

Uruchomienia. W protokole opisywany jest również moment rozpoczęcia użytkowania 

zrealizowanej przez PK infrastruktury w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo budowlane.  

4.6. Ogólne wymagania dotyczące eksploatacji Przedmiotów Dostępu 

1. Na terenie Obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby wyznaczone przez PK, odpowiednio 

przeszkolone oraz posiadające wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie 

wykorzystania danego Przedmiotu Dostępu  oraz aktualne uprawnienia do Wstępu na 

teren Obiektu. 
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2. W ramach zawartej Umowy o Dostęp PK zobowiązany jest w szczególności do: 

a) korzystania z udostępnionych Przedmiotów Dostępu oraz zainstalowanych  

w Obiekcie Urządzeń PK zgodnie z ich przeznaczeniem oraz odpowiednimi 

instrukcjami użytkowania lub obsługi, normami i innymi regulacjami w tym zakresie; 

b) niedokonywania bez uprzedniej zgody Emitel jakichkolwiek przeróbek lub zmian 

instalacji na Obiektach bądź instalowania Urządzeń PK, które nie są objęte Umową  

o Dostęp z wyłączeniem:  

- sytuacji awaryjnych i natychmiastowej  konieczności wymiany wadliwych 

urządzeń PK  o takim samym przeznaczeniu  lub/i zbliżonych parametrach 

technicznych                                                                                                                                        

- instalacji dodatkowych Urządzeń PK w ramach istniejącej Szafy 

Telekomunikacyjnej należącej do PK. W takiej sytuacji PK dokona stosownej 

aktualizacji nowo zainstalowanych urządzeń z Emitel w terminie do 7 DR od daty 

instalacji. 

Komentarz: 

normalną praktyką jest instalowanie dodatkowych urządzeń wspomagających emisje 

np. ruter, ups itd. Jeżeli PK już płaci Emitel za szafę, to ma prawo do jej pełnego 

wykorzystania. 

Komentarz:  

należy uzupełnić punkt o zapis że w przypadku stwierdzenia podczas prac 

montażowych niemożliwości wykonania prac zgodnie z dokumentacją możemy w 

porozumieniu z Emitel zastosować rozwiązanie tymczasowe do momentu 

uzgodnienia rozwiązania docelowego. Zgoda na rozwiązanie tymczasowe wydana 

zostanie podczas 1 DR.    

c) przedstawiania Emitel wszelkiej wymaganej przepisami prawa dokumentacji 

związanej z eksploatacją Przedmiotów Dostępu, Urządzeń PK;   

(prosimy o doprecyzowania o jakie dokumentacje chodzi?) 

d) przestrzegania przepisów BHP, ochrony środowiska i ppoż.; 

e) stosowania się do ostrzeżeń i zaleceń pracowników Emitel oraz właścicieli Obiektów, 

w zakresie bieżących zagrożeń występujących na Obiekcie. 

4.7. Uprawnienia nadzorcze Emitel 

1. Emitel ma prawo do inspekcji, w tym weryfikacji sposobu użytkowania Przedmiotów 

Dostępu oraz Urządzeń PK. Inspekcja odbywa się w asyście pracownika PK po uprzednim 

uzgodnieniu terminu inspekcji 

2. PK jest zobowiązany do przekazywania Emitel, na jego wezwanie, kompletnej  

i szczegółowej informacji oraz dokumentacji, a także niezbędnych wyjaśnień  

o udokumentowanych incydentach przekraczania granicznych parametrów 
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zainstalowanych Urządzeń PK oraz wszelkich nieprawidłowościach w pracy Urządzeń 

PK albo związanej z korzystaniem z Przedmiotów Dostępu. 

Komentarz: 

 Prosimy o doprecyzowanie o jakie urządzenia PK chodzi i jakie parametry, chyba nie 

będziemy składać raportu z prac ups albo rutera? Zakładamy oczywiście przekroczenia 

związane z pracą nadajnika, który ma wpływ na emisję, takie rzeczy się zdarzają. 

Czy wymóg przekazywania szczegółowej informacji oraz dokumentacji urządzeń nie 

wykracza ponad niezbędny zakres zapewnienia bezpieczeństwa na Obiekcie? 

3. Jeżeli eksploatacja Urządzeń PK: 

a) stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, mienia lub środowiska, Emitel może usunąć 

te zagrożenia na koszt i ryzyko PK, o czym niezwłocznie go poinformuje; 

Komentarz:  

Zapis zbyt ogólny i brak weryfikacji zagrożenia przez PK. 

Rozumiemy, że pożar, spięcie, dym mogą być powodem natychmiastowego wyłączenia? 

b) wykazuje nieprawidłowości, które jednak nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla 

ludzi, mienia lub środowiska, Emitel wezwie PK do usunięcia w terminie  14 DR skutków 

tych nieprawidłowości lub ich przyczyn, pod rygorem usunięcia ich przez Emitel  

we własnym zakresie na koszt i ryzyko PK. 

Komentarz:  

Może się okazać, że nadajnik PK nie funkcjonuje prawidłowo i musi być wyłączony. Jeżeli 

PK ma taki sam model na magazynie to nie ma problemu – test interoperacyjności i 

wymiana. A jeżeli nie posiada na magazynie takiego samego modelu to musi postarać 

się o pozwolenie radiowe i  10 DR jest  zbyt krótkim okresem. Proponujemy 14 DR. 

4. PK jest odpowiedzialny za ruch instalacji i urządzeń wykorzystywanych przez PK  

w ramach udzielonego Dostępu. 

4.8. Prace eksploatacyjne 

4.8.1. Prace eksploatacyjne Emitel 

1. Do prac eksploatacyjnych Emitel, które mogą powodować ograniczenia lub przerwy  

w świadczeniu usług na rzecz PK zalicza się między innymi: 

a) planowane prace konserwacyjne, których celem jest zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania Obiektu; 

b) prace doraźne, związane z usuwaniem Awarii. 

2. Zakres i harmonogram prac opisanych w ust. 1 lit. a powyżej dotyczących wyłączeń  

i ograniczeń świadczenia usług z wykorzystaniem Obiektu określa Emitel uwzględniając 

charakter i zakres prac.  
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3. Emitel przekazuje PK harmonogram przewidzianych na dany rok kalendarzowy prac 

planowych (w tym także prac konserwacyjnych prowadzonych na Obiektach) nie później 

niż na miesiąc przed rozpoczęciem roku kalendarzowego. Z zastrzeżeniem,  

że możliwa jest zmiana harmonogramu prac oraz ich zakresu w przypadku stwierdzenia,  

że wykonanie nieprzewidzianych w harmonogramie prac remontowych bądź 

konserwacyjnych zapobiegnie niepowetowanej szkodzie bądź jest wymogiem przepisów 

prawa lub właściwego organu administracyjnego. Emitel niezwłocznie zawiadomi PK  

o prowadzonych dodatkowych pracach oraz określi zakres, czas ich trwania oraz 

konsekwencje prowadzonych prac (ilość włączeń, godziny pracy, zmniejszenie mocy ERP). 

4. Emitel w harmonogramie określa liczbę, czas wykonywanych prac planowych oraz 

konsekwencji planowanych prac planowych.  

5. Emitel jest zobowiązany do przeprowadzenia prac planowych w sposób możliwie najmniej 

uciążliwy dla PK oraz na zasadach niedyskryminujących żadnej ze Stron w szczególności  

w porze najmniejszego obciążenia Przedmiotu Dostępu. 

6. Emitel jest zobowiązany do informowania PK o zamiarze przeprowadzenia prac planowych 

z minimalnie 30-dniowym wyprzedzeniem. 

7. Do przykładowych prac konserwacyjnych zaliczyć należy m.in. malowanie powierzchni 

Masztu/Wieży, wymianę lin odciągów Masztu, zmiany w układach zasilających Obiekt, 

modernizację i rozbudowę infrastruktury Obiektu, badania stateczności konstrukcji 

wysokościowych, badania środowiskowe, prace remontowe i inne podobne. 

8. PK zobowiązany jest do dostosowania własnych prac konserwacyjnych – które nie  

są związane z usuwaniem skutków Awarii, do terminów ustalonych przez Emitel  

w harmonogramie prac Emitel. W przypadku, w którym PK zamierza prowadzić prace 

konserwacyjne w innych terminach, musi uzyskać zgody Usługobiorców Obiektu  

na działania wymagające przerw bądź ograniczenia usług świadczonych  

im z wykorzystaniem infrastruktury Obiektu.  

9. Tryb i zakres prowadzenia prac doraźnych opisanych w ust. 1 lit. b oraz obsługi Awarii 

określają inne postanowienia Oferty Ramowej. 

10. Zgłoszenie przez PK Awarii dotyczącej prac planowych konserwacyjnych 

przeprowadzanych przez Emitel nie będzie traktowane jako Awaria. 

11. Za okres prac planowych PK nie wnosi opłat na rzecz Emitel. Za okres prac planowych PK 

nie przysługuje prawo występowania z jakimikolwiek roszczeniami finansowymi  

z tytułu ich realizacji, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Jeżeli z powodu wykonywania przez Emitel prac eksploatacyjnych dojdzie do uszkodzenia 

Urządzeń PK lub instalacji PK, wówczas Emitel zobowiązuje się do pokrycia kosztu  

ich naprawy.  

4.8.2. Prace eksploatacyjne PK 

1. Do prac eksploatacyjnych realizowanych przez PK zalicza się: 
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a) planowane prace remontowe i konserwacyjne, których celem jest zapewnienie 

prawidłowego funkcjonowania Urządzeń PK w Obiektach; 

b) prace doraźne związane z naprawą Urządzeń PK w Obiektach. 

2. Harmonogram prac eksploatacyjnych PK przedstawia Emitel. 

4.9. Zasady odpowiedzialności 

1. Emitel zobowiązany jest do świadczenia usługi Dostępu na warunkach nie gorszych niż 

ustalone w Ofercie. 

2. Każda ze Stron Umowy o Dostęp jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej  

z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, na zasadach określonych  

w OR, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 

za które Strona ta nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Każda ze Stron Umowy o Dostęp ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich  

za szkody wyrządzone własnym działaniem lub zaniechaniem oraz działaniem lub 

zaniechaniem osób, którymi Strona posłużyła się przy wykonaniu Umowy.  

4. W przypadku, podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Emitel roszczeń, które stanowią 

następstwo nienależytego wykonywania Umowy o Dostęp przez  

PK, PK powinien, jeżeli jest to uzasadnione stanem faktycznym i prawnym, podjąć wszelkie 

niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Emitel  

od odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich oraz zwrócić Emitel wszelkie koszty  

i straty poniesione w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, pod 

warunkiem spełnienia następujących przesłanek:  

a) Emitel powiadomi PK o roszczeniach osoby trzeciej i umożliwi PK obronę przed tymi 

roszczeniami;  

b) roszczenia osoby trzeciej nie będą wynikały z niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy o Dostęp przez Emitel oraz nie będą skutkiem czynu 

niedozwolonego Emitel. 

4.10. Zabezpieczenia 

4.10.1. Zasady zabezpieczeń 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy  

o Dostęp, PK przekaże Emitel: 

a) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji albo 

b) gwarancję bankową wystawioną przez bank lub przedsiębiorstwo banku zagranicznego 

w Polsce („Gwarancja Bankowa”) albo 

c) dowód dokonania blokady kwoty pieniężnej na rachunku bankowym PK wraz  

z pełnomocnictwem dla Emitel do dysponowania tą kwotą („Rezerwa Gwarancyjna”). 

2. Gwarancja Bankowa albo Rezerwa Gwarancyjna albo oświadczenie o dobrowolnym 

poddaniu się egzekucji zostanie przekazana Emitel przez PK do zawartej Umowy  
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o Dostęp w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego 

wykonania tej umowy.  

4.10.2. Zabezpieczenie w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 

1. PK w terminie 3 (trzech) DR od zawarcia Umowy o Dostęp dostarczy do Emitel  

oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 

na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 

1964 r. (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.1360 ze zm.).  

2. Treść aktu notarialnego będzie zgodna z treścią wzoru uzgodnionego przez strony 

w ramach zawieranych umów na podstawie Oferty, a w szczególności będzie zawierać: 

a) oświadczenie PK o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań 

pieniężnych PK wynikających z danej Umowy o Dostęp; 

b) obowiązek zapłaty przez PK sumy pieniężnej z tytułu zobowiązań wynikających z danej 

Umowy o Dostęp do określonej wysokości. Wysokość tej sumy określa się na tych 

samych zasadach, co wysokość kwoty zabezpieczenia przy Gwarancji Bankowej 

i Rezerwie Gwarancyjnej; 

c) w przypadku, gdy PK opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego 

wynikającego z umowy, której dotyczy przez okres przekraczający 10  dni od dnia 

wymagalności takiego zobowiązania, Emitel będzie uprawniona do zaspokojenia 

swoich roszczeń na zasadach określonych w oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu 

się egzekucji po upływie 3 DR od dnia doręczenia pisemnego wezwania PK do zapłaty. 

Wezwanie uznaje się za doręczone zgodnie z postanowieniami w tym zakresie 

określonymi w ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. t.j.; (Dz U. z 2018 r. 

poz 1025 ze zm, dalej „kc”); 

d) upoważnienie Emitel do prowadzenia przeciwko PK egzekucji na podstawie tego aktu 

notarialnego o całość lub część niezaspokojonych roszczeń pieniężnych Emitel wobec 

PK wynikających z danej Umowy o Dostęp;  

e) określenie terminu, do którego Emitel może wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu 

klauzuli wykonalności. 

3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego zawierającego oświadczenie 

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji pokrywa PK. 

4.10.3. Zabezpieczenie w postaci Gwarancji Bankowej 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, PK przekazuje Emitel nieodwołalną, bezwarunkową, stale odnawialną, płatną  

na pierwsze żądanie Emitel Gwarancję Bankową, wystawioną przez bank 

polski/przedstawicielstwo banku zagranicznego w Polsce, w oparciu, o którą bank 

zobowiązany będzie wypłacić Emitel kwotę odpowiadającą opłacie za dwa miesięczne 

okresy rozliczeniowe, oszacowanej zgodnie z przedstawionym przez PK zapotrzebowaniem 

na poszczególne rodzaje Dostępu, ważną na okres zawarcia Umowy o Dostęp powiększony 

o dwa miesiące. 
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2. W przypadku, gdy PK opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego 

wynikającego z Umowy przez okres przekraczający 10 DR od dnia wymagalności takiego 

zobowiązania, Emitel będzie uprawniona do zaspokojenia swoich roszczeń z Gwarancji 

Bankowej po upływie 3 DR od bezskutecznego pisemnego wezwania PK do zapłaty. 

3. W przypadku wykorzystania przez Emitel całości lub części kwoty Gwarancji Bankowej,  

PK ma obowiązek każdorazowo, w terminie 7 DR zapewnić uzupełnienie (odnowienie) 

Gwarancji Bankowej do kwoty wyliczonej zgodnie z ust. 1 lub dostarczyć nową Gwarancję 

Bankową na taką kwotę, na warunkach określonych w Umowie o Dostęp. 

4. PK będzie utrzymywać Gwarancję Bankową przez cały okres obowiązywania Umowy oraz 

przez dwa miesiące po jej wygaśnięciu. 

5. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, uzupełnieniem lub przedłużeniem Gwarancji 

Bankowej obciążają PK. 

6. O każdym zaspokojeniu wierzytelności z Gwarancji Bankowej wynikającym z niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy Emitel powiadomi PK na piśmie nie później niż  

w terminie 3 DR od dnia zaspokojenia wierzytelności. Zawiadomienie będzie zawierało 

kwotę, o której mowa w ust. 1 wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim będzie stanowiło wezwanie do uzupełnienia Gwarancji Bankowej  

o kwotę zaspokojenia. 

4.10.4. Zabezpieczenie w postaci Rezerwy Gwarancyjnej 

1. PK, w terminie 3 DR od dnia zawarcia Umowy o Dostęp, dostarczy Emitel zaświadczenie 

o dokonaniu na rzecz Emitel nieodwołalnej i bezterminowej Rezerwy Gwarancyjnej wraz 

z nieodwołalnym pełnomocnictwem dla Emitel do dysponowania Rezerwą Gwarancyjną. 

Wysokość Rezerwy Gwarancyjnej odpowiadać będzie przewidywanej wysokości należności 

za minimum 2 (dwa) okresy rozliczeniowe. 

2. Rezerwę PK wnosi na specjalnie utworzony w tym celu własny rachunek w banku. Umowa 

PK z bankiem o prowadzenie takiego rachunku będzie zawierać zastrzeżenie, że PK nie  

ma prawa wypłacać z rachunku jakichkolwiek środków bez zgody Emitel. Rezerwa 

Gwarancyjna zostanie zwolniona po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy o Dostęp, której 

dotyczy i po uregulowaniu przez PK wszystkich płatności należnych Emitel w wykonaniu 

umowy, której dotyczy. 

3. Wraz z utworzeniem Rezerwy Gwarancyjnej, PK zobowiązuje się udzielić 

Emitel nieodwołalnego i bezterminowego pełnomocnictwa do dysponowania Rezerwą 

Gwarancyjną. Emitel zwróci PK pełnomocnictwo po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy 

o Dostęp, których dotyczy i po uregulowaniu przez PK wszystkich płatności należnych 

Emitel w wykonaniu umowy, której dotyczy. 

4. W przypadku, gdy PK opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego 

wynikającego z Umowy o Dostęp, przez okres przekraczający 10 dni od dnia wymagalności 

takiego zobowiązania, PK będzie uprawniona do zaspokojenia swoich roszczeń z Rezerwy 

Gwarancyjnej po upływie 3 DR od bezskutecznego pisemnego wezwania PK do zapłaty. 
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5. W przypadku wykorzystania przez Emitel całości lub części kwoty Rezerwy Gwarancyjnej, 

PK ma obowiązek każdorazowo, w terminie 7 DR od dnia skorzystania z Rezerwy 

Gwarancyjnej przez Emitel, zapewnić uzupełnienie (odnowienie) Rezerwy Gwarancyjnej 

do kwoty określonej w Umowie o Dostęp albo dostarczyć nową Rezerwę Gwarancyjną 

na taką kwotę na warunkach określonych przez strony.  

6. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem lub uzupełnieniem Rezerwy Gwarancyjnej 

obciążają PK. 

7. Emitel zwalnia Rezerwę Gwarancyjną w terminie 7 DR od ustania Umowy o Dostęp oraz 

odstąpienia przez Emitel od tego rodzaju zabezpieczenia. 

8. Rezerwa Gwarancyjna może być oprocentowana na rzecz PK, a Emitel wyraża zgodę 

na pobieranie odsetek od niej przez PK w terminach uzgodnionych z bankiem. 

5. TECHNICZNE OPCJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW DOSTĘPU 

5.1. Realizacja Dostępu może przebiegać poprzez wykorzystanie następujących opcji: 

1. Opcja 1.  

Rodzaj urządzenia Właściciel urządzenia 

Kanalizacja Kablowa Emitel 

Nadajnik PK 

System antenowy Emitel 

Typy Dostępu wykorzystywane przez PK: 

• Kolokacja pod Urządzenia PK 

• Dostęp do systemów antenowych 

• Dostęp do Kanalizacji Kablowej 

• Dostęp do miejsca w Szafach telekomunikacyjnych 

• Dostęp do urządzeń zasilania energetycznego 

2. Opcja 2.  

Rodzaj urządzenia Właściciel urządzenia 

Ciemne włókna w Kablu Światłowodowym Emitel 

Nadajnik PK 

System antenowy Emitel 

Typy Dostępu wykorzystywane przez PK: 

• Kolokacja pod Urządzenia PK 

• Dostęp do systemów antenowych 

• Dostęp do Ciemnych włókien w Kablu Światłowodowym. 

• Dostęp do miejsca w Szafach telekomunikacyjnych 

• Dostęp do urządzeń zasilania energetycznego 

3. Opcja 3.  

Rodzaj urządzenia Właściciel urządzenia 

Urządzenia dosyłowe PK 
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Nadajnik PK 

System antenowy Emitel 

Typy Dostępu wykorzystywane przez PK: 

• Kolokacja pod Urządzenia PK 

• Dostęp do systemów antenowych 

• Kolokacja anten dosyłowych 

• Dostęp do miejsca w Szafach telekomunikacyjnych 

• Dostęp do urządzeń zasilania energetycznego 

4. Opcja 4.  

Rodzaj urządzenia Właściciel urządzenia 

Urządzenia dosyłowe PK 

Nadajnik PK 

System antenowy PK 

Typy Dostępu wykorzystywane przez PK: 

• Kolokacja pod Urządzenia PK 

• Dostęp do Konstrukcji Wysokościowych 

• Kolokacja anten dosyłowych 

• Dostęp do miejsca w Szafach telekomunikacyjnych 

• Dostęp do urządzeń zasilania energetycznego 

5. Opcja 5.  

Rodzaj urządzenia Właściciel urządzenia 

Kanalizacja Kablowa Emitel 

Nadajnik PK 

System antenowy PK 

Typy Dostępu wykorzystywane przez PK: 

• Kolokacja pod Urządzenia PK 

• Dostęp do Konstrukcji Wysokościowych 

• Dostęp do Kanalizacji Kablowej 

• Dostęp do miejsca w Szafach telekomunikacyjnych 

• Dostęp do urządzeń zasilania energetycznego 

6. Opcja 6.  

Rodzaj urządzenia Właściciel urządzenia 

Ciemne włókno światłowodowe Emitel 

Nadajnik PK 

System antenowy PK 

Typy Dostępu wykorzystywane przez PK: 

• Kolokacja pod Urządzenia PK 

• Dostęp do Konstrukcji Wysokościowych 

• Dostęp do Ciemnego Włókna Światłowodowego 
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• Dostęp do miejsca w Szafach telekomunikacyjnych 

• Dostęp do urządzeń zasilania energetycznego 

7. Wybór danej opcji Dostępu nie obliguje PK do skorzystania z wszystkich Usług Dostępu 

wymienionych w tabeli określających daną opcję. PK ma pełną dowolność w kreowaniu 

opcji realizacji Dostępu  w ramach przewidzianych Ofertą Emitel. 

6. SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI PUNKTU DOSTĘPU  

Z POWOŁANIEM WŁAŚCIWYCH NORM 

6.1. Dostęp do Konstrukcji Wysokościowej 

Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące sposobu realizacji Dostępu do Konstrukcji 

Wysokościowych będą wynikały z wizji lokalnej lub/i wywiadu technicznego i zostaną podane 

w Ofercie Szczegółowej. Podstawowe parametry Konstrukcji Wysokościowych zawarte są w 

Załączniku Nr 1A oraz Załączniku Nr 1 B do Oferty. 

6.2. Dostęp do Nadawczych Systemów Antenowych 

1. Dostęp do Nadawczych Systemów Antenowych UKF: 

a) Dane lokalizacji: długość i szerokość geograficzna Nadawczego Systemu Antenowego  

w układzie odniesienia współrzędnych wg WGS-84 – zostanie określona w Ofercie 

Szczegółowej; 

b) parametry charakterystyczne: złącze wejściowe w standardzie EIA, 7/16 DIN lub  

N – właściwy rodzaj złącza zostanie określony w Ofercie Szczegółowej, impedancja 

wejściowa: 50 , zakres częstotliwości 87,5 MHz – 108 MHz, współczynnik fali stojącej: 

<1,20 (na częstotliwości pracy);  

c) pozostałe parametry systemów antenowych UKF zawarte są w Załączniku  

Nr 2 A i B do Oferty. 

2. Dostęp do Nadawczych Systemów Antenowych VHF: 

a) Dane lokalizacji: długość i szerokość geograficzna Nadawczego Systemu Antenowego  

w układzie odniesienia współrzędnych wg WGS-84 – zostanie określona w Ofercie 

Szczegółowej; 

b) parametry charakterystyczne – Nadawcze Systemy Antenowe VHF: złącza wejściowe  

w standardzie EIA, 7/16 DIN lub N – właściwy rodzaj złącza zostanie określony  

w Ofercie Szczegółowej, impedancja wejściowa: 50 Ω, zakres częstotliwości pracy: 174 

MHz ÷ 230 MHz, współczynnik fali stojącej: <1,20  

(w kanałach pracy); 

c) pozostałe parametry systemów antenowych VHF zawarte są w Załączniku  

Nr 2 A i B do Oferty. 

3. Dostęp do Nadawczych Systemów Antenowych UHF: 
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a) Dane lokalizacji: długość i szerokość geograficzna Nadawczego Systemu Antenowego  

w układzie odniesienia współrzędnych wg WGS-84 – zostaną określone w Ofercie 

Szczegółowej; 

b) parametry charakterystyczne - Nadawcze Systemy Antenowe UHF (pasmo telewizyjne 

IV/V): złącze wejściowe w standardzie EIA, 7/16 DIN lub N – właściwy rodzaj złącza 

zostanie określony w Ofercie Szczegółowej, impedancja wejściowa: 50 , zakres 

częstotliwości 470 MHz – 790 MHz – dokładny zakres zostaną określone w Ofercie 

Szczegółowej, współczynnik fali stojącej: <1,20 (w kanałach pracy); 

c) pozostałe parametry systemów antenowych UHF zawarte są w Załącznikach  

Nr 2 A i B do Oferty. 

4. Dostęp do Nadawczych Systemów Antenowych VHF: 

a) Dane lokalizacji: długość i szerokość geograficzna Nadawczego Systemu Antenowego  

w układzie odniesienia współrzędnych wg WGS-84 – zostanie określona w Ofercie 

Szczegółowej; 

b) parametry charakterystyczne – Nadawcze Systemy Antenowe VHF (pasmo telewizyjne 

III): złącza wejściowe w standardzie EIA, 7/16 DIN lub N – właściwy rodzaj złącza 

zostanie określony w Ofercie Szczegółowej, impedancja wejściowa: 50 Ω, zakres 

częstotliwości pracy: 174 MHz ÷ 230 MHz, współczynnik fali stojącej: <1,20  

(w kanałach pracy); 

c) pozostałe parametry systemów antenowych VHF zawarte są w Załączniku  

Nr 2 A i B do Oferty. 

6.3. Kolokacja pod Urządzenia PK 

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące sposobu realizacji Dostępu do powierzchni 

technicznej pod Urządzenia PK będą wynikały z wizji lokalnej lub/i wywiadu technicznego i 

zostaną podane  

w Ofercie Szczegółowej. 

2. Emitel dopuszcza kolokację Gapfillerów o mocy ≤ 0,1 kW. 

6.4. Kolokacja anten dosyłowych 

Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące sposobu realizacji Kolokacji anten dosyłowych 

PK będą wynikały z wywiadu technicznego i zostaną podane w Ofercie Szczegółowej. W 

przypadku chęci wykorzystania  przez PK istniejącej konstrukcji wsporczej na Obiekcie, 

obsługującej  aktualną instalację satelitarną na potrzeby dosyłu satelitarnego danego 

Nadawcy, PK ma prawo do przejęcia  tej samej instalacji w ramach realizacji Przedmiotu 

Dostępu bez konieczności instalacji nowej infrastruktury.  

6.5. Dostęp do miejsca w Szafach telekomunikacyjnych 

Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące sposobu realizacji Dostępu do miejsca  

w szafach telekomunikacyjnych będą wynikały z wizji lokalnej lub/i wywiadu technicznego i 
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zostaną podane  

w Ofercie Szczegółowej. 

6.6. Dostęp do urządzeń Zasilania Energetycznego 

1. Zasilanie prądem przemiennym z sieci energetycznej: 

a) napięcie – wartość znamionowa 230/400 V; 

b) częstotliwość – wartość znamionowa 50 Hz; 

c) rodzaje zasilania: jednostronne, dwustronne, rezerwowane agregatem prądotwórczym 

– rodzaj zasilania Obiektu, w którym zapewniany jest Dostęp zostanie określony  

w Ofercie Szczegółowej; 

d) układ sieciowy: TNS, TNC lub TT – układ sieciowy Obiektu, w którym zapewniany jest 

Dostęp zostanie określony w Ofercie Szczegółowej. 

2. Zasilanie prądem przemiennym z agregatu prądotwórczego: 

a) napięcie – wartość znamionowa 230/400 V; 

b) zakres zmian napięcia -  10%; 

c) częstotliwość – wartość znamionowa 50 Hz; 

d) zakres zmian częstotliwości -  +4%, - 6%. 

6.7. Dostęp do Kanalizacji Kablowej Emitel 

Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące sposobu realizacji będą wynikały z wizji 

lokalnej lub/i wywiadu technicznego i zostaną podane w Ofercie Szczegółowej. Na etapie 

składania Wniosku o Dostęp, dla określonych Obiektów, PK wskazuje miejsce bądź miejsca 

proponowanego połączenia z kanalizacją Emitel. 

6.8. Dostęp do Ciemnych włókien w Kablu Światłowodowym 

Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące sposobu realizacji będą wynikały z wizji 

lokalnej lub/i wywiadu technicznego i zostaną podane w Ofercie Szczegółowej. Na etapie 

składania wniosku o Informacje Ogólne, dla określonych Obiektów, PK wskazuje miejsce bądź 

miejsca proponowanego połączenia z infrastrukturą światłowodową PK. 

7. PARAMETRY JAKOŚCI OFEROWANYCH USŁUG 

7.1. Parametry jakościowe Nadawczych Systemów Antenowych 

1. Parametry jakościowe Nadawczych Systemów Antenowych, VHF (radiowych): 

a) Współczynnik fali stojącej: < 1,2 (w kanałach pracy); 

b) Maksymalny zysk kierunkowy – zgodny z wartością podaną w Załącznikach  

Nr 2 A i B do Oferty. 

2. Parametry jakościowe Nadawczych Systemów Antenowych UKF: 

a) Współczynnik fali stojącej: < 1,2;  
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b) Maksymalny zysk kierunkowy – zgodny z wartością podaną w Załącznikach  

Nr 2 A i B do Oferty. 

3. Parametry jakościowe Nadawczych Systemów Antenowych, telewizyjnych: 

a) Współczynnik fali stojącej: < 1,2 (w kanałach pracy); 

b) Maksymalny zysk kierunkowy - zgodny z wartością podaną w Załącznikach  

Nr 2 A i B do Oferty. 

8. ROZLICZANIE USŁUG 

8.1. Opłaty za wywiad techniczny  

PK zobowiązany jest uiścić opłatę stałą w wysokości 1383,71 zł za przeprowadzenie wywiadu 

technicznego za każdy Obiekt objęty wywiadem technicznym. Powyższe postanowienie należy 

interpretować w ten sposób, że za wykonanie wywiadu technicznego na każdym kolejnym 

Obiekcie PK zobowiązany jest uiścić oddzielną opłatę.  

Komentarz: 

 brakuje określenia kosztów wizji lokalnej i rodzi się pytanie czy PK powinien ponosić koszy 

wywiadu, jeżeli wcześniej poniósł koszt wizji? W oparciu o koszt wizji Emitel już powinien 

opracować wywiad techniczny, a jeżeli potrzebuje ponownej weryfikacji to  niech to robi na 

swój koszt. 

8.2. Koszty pozyskania decyzji administracyjnych bądź zgłoszeń 

PK ponosi koszty pozyskania pozwoleń, decyzji, zgód i zgłoszeń, a także koszty postępowań, 

które prowadzą do ich pozyskania. 

8.3. Opłaty za wykonanie prac zleconych przez PK 

Komentarz:  

Niech to będą prace zlecone przez PK o ustalony wcześniej wspólnie z PK kosztorys 

1. Opłaty naliczane są przez Emitel w zależności od wymogów realizacyjnych.  

2. Mogą one dotyczyć kosztów: ekspertyz, badań, projektów, opłat za rekonfiguracje 

Infrastruktury, opłat za uruchomienie, testy i przekazanie do eksploatacji oraz innych 

kosztów, które ponosi Emitel w związku z realizacją Dostępu.  

3. Opłaty mogą powstać w związku z udzieleniem każdego Przedmiotu Dostępu. 

8.4. Rodzaje Opłat za realizację Dostępu 

Z tytułu świadczenia Usług pobiera się następujące opłaty: 

a) opłaty jednorazowe – w związku z realizacją Dostępu na rzecz PK; 

b) opłaty abonamentowe – cykliczne w związku z bieżącą realizacją Dostępu na rzecz PK; 

c) opłaty za Nadzór Emitel; 

d) opłaty za wykonanie prac zleconych. 

8.5. Opłaty za Kolokację powierzchni technicznej pod Urządzenia PK 



43 

 

1. Opłaty jednorazowe 

Pobiera się opłatę jednorazową związaną z przeprowadzeniem testów interoperacyjności  

w wysokości 1844,95 zł za każdy zainstalowany Nadajnik PK lub Gapfiller. 

Komentarz:  

 ww kwota za gapfiller jest zbyt duża, gdyż gapfiller będzie obsługiwał z założenia małe moce 

– co będzie dla PK też małym przychodem. Prosimy o zróżnicowanie. 

2. Opłaty abonamentowe 

a) Za kolokację powierzchni technicznej pod Nadajnik pobiera się opłatę miesięczną 

podstawową. Opłata liczona jest dla każdego pojedynczego Nadajnika z osobna  

wg następujących stawek:  

Komentarz:  

Opłaty abonamentowe wydają się bezzasadne w przypadku uwzględnienia modelu rozliczania 

za „U”, który powinien jako nadrzędny stanowić o wysokości opłat kolokacyjnych. 

Tabela nr 1. Opłaty miesięczne za kolokację powierzchni technicznej pod Nadajnik 

Kategoria Moc znamionowa Nadajnika kW Opłata miesięczna zł 

UKF 01 Nadajnik UKF ≤ 0,1 886,39 

02 Nadajnik UKF ≤ 0,25 961,80 

03 Nadajnik UKF ≤ 0,5 1 075,93 

04 Nadajnik UKF ≤ 1 1 363,55 

05 Nadajnik UKF ≤ 1,5 1 606,84 

06 Nadajnik UKF ≤ 2 1 896,95 

07 Nadajnik UKF ≤ 2,5 2 162,89 

08 Nadajnik UKF ≤ 3 2 428,82 

09 Nadajnik UKF ≤ 5 3 384,76 

10 Nadajnik UKF ≤ 6 4 024,44 

11 Nadajnik UKF ≤ 10 5 651,98 

12 Nadajnik UKF ≤ 15 8 137,60 

DAB+ 01 Nadajnik DAB ≤ 0,8 2 381,15 

02 Nadajnik DAB ≤ 1,2 2 958,87 

03 Nadajnik DAB ≤ 1,6 3 314,83 

04 Nadajnik DAB ≤ 2,2 4 230,14 

05 Nadajnik DAB ≤ 3 5 120,03 

06 Nadajnik DAB ≤ 5 7 789,70 

TV 01 Nadajnik DVB-T ≤ 0,2 1 998,82 

02 Nadajnik DVB-T ≤ 0,4 3 031,65 

03 Nadajnik DVB-T ≤ 0,8 4 262,68 

04 Nadajnik DVB-T ≤ 1,25 5 659,95 

05 Nadajnik DVB-T ≤ 1,8 7 808,17 

06 Nadajnik DVB-T ≤ 2,7 10 759,48 
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07 Nadajnik DVB-T ≤ 3,6 15 179,23 

08 Nadajnik DVB-T ≤ 4,7 18 316,90 

09 Nadajnik DVB-T ≤ 5,8 22 448,27 

10 Nadajnik DVB-T ≤ 7,5 27 589,62 

b) Miesięczne opłaty za kolokację Nadajników i Gapfillerów nie obejmują opłat 

z tytułu zużycia energii elektrycznej, które określane będą w oparciu o rzeczywiste 

zużycie energii elektrycznej. Opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej ponosi  

PK zgodnie ze wskazaniami podlicznika energii elektrycznej. 

c) Opłata miesięczna za kolokację powierzchni technicznej pod Gapfiller DVB-T  

o mocy ≤ 0,1 kW wynosi 565,62 zł za każdy zainstalowany Gapfiller.  

d) Miesięczne opłaty sa kolokację Nadajników i gapfillerów obejmują kolokację 

(powierzchnię) pod  Szafy Telekomunikacyjne PK 

8.6. Opłaty za Nadzór Emitel 

1. Opłaty za Nadzór Emitel przedstawia tabela poniżej: 

Tabela nr 2. Opłaty za Nadzór Emitel 

Lp Elementy podlegające opłacie 
[zł]/ każda rozpoczęta 

roboczogodzina] 

1. 
Planowany Nadzór 

Emitel 

W godz. pracy w dni powszednie 

(8.00-16.00) 
115,31 

soboty, poza godz. Pracy w dni 

powszednie (16.00-22.00; 6.00-

8.00) 

145,06 

niedziele, dni ustawowo wolne od 

pracy z wyłączeniem godzin 

nocnych (22.00-6.00) 

174,81 

w godzinach nocnych (22.00-6.00) 177,44 

2. Nieplanowany Nadzór Emitel [do 6 godz.] 
150% odpowiedniej 

opłaty 

3. Nadzór Emitel – specjalny Według kosztorysu 

4. 
Opłata za niestawienie się pracowników PK, który wystąpił 

do Emitel z wnioskiem o Nadzór Emitel 

Opłata równa dwóm 

roboczogodzinom 

Nadzoru Emitel, liczona 

według stawki  

z godziny, w której 

nastąpił wyjazd 

pracownika Emitel  

w celu świadczenia 

usługi Nadzoru Emitel 

5. 
Opłaty za nieuzasadnione wezwanie służb Emitel przez PK w 

celu świadczenia Nadzoru Emitel 

Opłata równa jednej 

roboczogodzinie 
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Nadzoru Emitel, liczona 

według stawki  

z godziny,  

w której nastąpił 

wyjazd pracownika 

Emitel w celu 

świadczenia usługi 

Nadzoru Emitel 

2. Niezależnie od opłat, o których mowa powyżej, PK pokrywa koszty dojazdu i powrotu  

do Obiektu według stawek za kilometr określonych w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271  

ze zm.). W przypadku zmiany przepisów na podstawie, których ustalono parametry  

w ust. 2 należy stosować parametry właściwe określone aktualnymi przepisami prawa. 

3. Opłaty za Nadzór Emitel będą płatne w cyklach miesięcznych, z dołu na podstawie 

miesięcznego raportu przygotowanego przez Emitel. Wzór raportu określa Załącznik  

nr 9 do Oferty. 

4. Nadzór sprawowany przez właścicieli Obiektów będzie płatny dodatkowo przez  

PK na podstawie refaktury wystawionej przez Emitel. 

8.7. Opłaty za Dostęp do Konstrukcji Wysokościowych 

1. Opłaty abonamentowe 

Za Dostęp do Konstrukcji Wysokościowej pobiera się opłatę miesięczną obliczoną według 

następującego wzoru: 

CT= 1,96 *(366,43 +(h+d)√m) 

gdzie: 

CT – opłata miesięczna za Dostęp do Konstrukcji Wysokościowej, 

h – wartość liczbowa wysokości, wyrażonej w [m] n.p.t., środka elektrycznego Nadawczego 

Systemu Antenowego zawieszonego na Konstrukcji Wysokościowej; 

d – wartość liczbowa rozpiętości pionowej, wyrażonej w [m], Nadawczego Systemu 

Antenowego zawieszonego na Konstrukcji Wysokościowej; 

m – wartość liczbowa masy, wyrażonej w [kg], Nadawczego Systemu antenowego 

zawieszonego na Konstrukcji Wysokościowej. 

8.8. Opłaty za Dostęp do Nadawczych Systemów Antenowych 

1. Opłaty abonamentowe 

Za Dostęp do Nadawczych Systemów Antenowych pobiera się opłatę miesięczną obliczoną 

według następującego wzoru: 
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CUKF = K + W * (0,59+ Pn* ) 

CVHF = K + W * (0,39+ Pn* ) 

gdzie:  

CUKF – miesięczna opłata za usługę Dostępu do Nadawczego Systemu Antenowego UKF; 

CVHF – miesięczna opłata za usługę Dostępu do Nadawczego Systemu Antenowego VHF, 

n – liczba elementów Nadawczego Systemu Antenowego – parametr zależny od konfiguracji 

anteny; dane o konfiguracji anteny są określone w Załącznikach nr 2 A i B do Oferty,  

P – wartość liczbowa mocy, wyrażonej w [kW], sygnału elektrycznego w.cz. doprowadzonej 

do fizycznego punktu styku Nadawczego Systemu Antenowego; 

K – parametr cenowy wyrażony w zł. Jego wartość, określona odrębnie dla każdego systemu 

antenowego, wynika z wykorzystania konstrukcji wysokościowej przez dany system 

antenowy. Jest to wartość wyznaczana według formuły określonej dla usługi Dostępu  

do Konstrukcji Wysokościowej, podzielona przez liczbę nadajników podłączonych do tego 

systemu (tj. przez liczbę emisji). Parametr ten jest określony indywidualnie dla każdego 

Nadawczego Systemu Antenowego w Załącznikach nr 2 A i B do Oferty. 

W – parametr cenowy wyrażony w złotych – wynosi odpowiednio: 

a) 315,26 zł dla systemów UKF; 

b) 934,02 zł dla systemów VHF. 

2. Opłaty abonamentowe 

Za Dostęp do Nadawczych Systemów Antenowych pobiera się opłatę miesięczną obliczoną 

według następującego wzoru: 

CUHF = K + W * (0,62+ Pn* )  

CVHF = K + W * (0,39+ Pn* ) 

CGF = 1 742,97 zł 

gdzie:  

CUHF – miesięczna opłata za usługę Dostępu do Nadawczego Systemu Antenowego UHF, 

CVHF – miesięczna opłata za usługę Dostępu do Nadawczego Systemu Antenowego VHF, 

CGF – miesięczna opłata za usługę Dostępu do Nadawczego Systemu Antenowego Gapfiller 

n – liczba elementów Nadawczego Systemu Antenowego – parametr zależny  

od konfiguracji anteny; dane o konfiguracji anteny są określone w Załącznikach nr 2 A i B  

do Oferty,  

P – wartość liczbowa mocy, wyrażonej w [kW], sygnału elektrycznego w.cz. 

doprowadzonej do fizycznego punktu styku Nadawczego Systemu Antenowego; 

K – parametr cenowy wyrażony w zł. Jego wartość, określona odrębnie dla każdego 

systemu antenowego, wynika z wykorzystania konstrukcji wysokościowej przez dany 
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system antenowy. Jest to wartość wyznaczana według formuły określonej dla usługi 

Dostępu do Konstrukcji Wysokościowej, podzielona przez liczbę nadajników podłączonych 

do tego systemu (tj. przez liczbę emisji). Parametr ten jest określony indywidualnie dla 

każdego systemu antenowego w Załącznikach nr 2 A i B do Oferty. 

W – Parametr cenowy wyrażony w złotych – wynosi odpowiednio: 

a) 969,22 zł dla systemów UHF;   

b) 934,02 zł dla systemów VHF. 

8.9. Opłaty za Dostęp do Kanalizacji Kablowej Emitel 

Opłaty abonamentowe 

Miesięczna opłata za umieszczenie w Kanalizacji Kablowej Emitel jednego Kabla 

Światłowodowego o długości 1 mb wynosi 0,33 zł. 

Minimalna opłata za pojedynczy odcinek udostępniony samodzielnie (na wniosek PK), wynosi 

tyle, ile za odcinek o długości 100 (sto) mb. 

8.10. Opłaty za Dostęp do Ciemnych włókien w Kablu Światłowodowym 

1. Opłaty abonamentowe: 

Miesięczną opłatę abonamentową za Dostęp do Ciemnych włókien w Kablu Światłowodowym 

oblicza się wg wzoru: 

Cs = 63,23 + 104,2 * D 

gdzie: 

D – długość odcinka światłowodu w km.  

8.11. Opłaty za kolokację anten dosyłowych 

Opłaty abonamentowe: 

a) opłata za udostępnienie miejsca do instalacji anten dosyłowych na powierzchni gruntu, 

dachu, elewacji budynku wynosi 739,06 zł;  

b) opłata za udostępnienie miejsca do instalacji anten dosyłowych na Konstrukcjach 

Wysokościowych wyznacza się według wzoru na dostęp do Konstrukcji 

Wysokościowych;  

c) miesięczne podstawowe opłaty za kolokację anten dosyłowych nie obejmują opłaty  

za dostęp do urządzeń zasilania energetycznego; 

d) opłaty za kolokację anten dosyłowych nie obejmują opłat z tytułu zużycia energii 

elektrycznej, które określane będą w oparciu o obowiązujące stawki stosowane przez 

dostawców energii elektrycznej. 

8.12. Opłaty za miejsce w Szafie telekomunikacyjnej 

Opłaty abonamentowe: 



48 

 

a) opłata miesięczna za miejsce w szafie telekomunikacyjnej Emitel, o wysokości  

1 U wynosi 25,78, gdzie 1 U = 45 mm zgodnie z normą EN 50173; 

b) miesięczne podstawowe opłaty za kolokację miejsca w szafach telekomunikacyjnych 

nie obejmują opłaty za dostęp do urządzeń zasilania energetycznego; 

c) miesięczne podstawowe opłaty za kolokację miejsca w szafach telekomunikacyjnych 

nie obejmują opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej, które określane będą  

w oparciu o obowiązujące stawki stosowane przez dostawców energii elektrycznej. 

8.13. Opłata za dostęp do urządzeń zasilania energetycznego 

Opłaty abonamentowe: 

a) Opłata miesięczna za dostęp do urządzeń zasilania energetycznego wynosi dla usług 

radiowych 321,73 zł za 1kW mocy znamionowej pobieranej przez podłączone 

urządzenia. 

b) Opłata miesięczna za dostęp do urządzeń zasilania energetycznego wynosi dla usług  

TV 988,60 zł za 1kW mocy znamionowej pobieranej przez podłączone urządzenia. 

c) Opłaty za dostęp do urządzeń zasilania energetycznego nie obejmują opłat z tytułu 

zużycia energii elektrycznej, które określane będą w oparciu o obowiązujące stawki 

stosowane przez dostawców energii elektrycznej. 

8.14. Opłaty za energię 

1. Opłaty za zużytą energię elektryczną wykorzystywaną w ramach usług Dostępu opisanych 

powyżej oblicza się następująco: 

OP = JE * E 

gdzie: 

OP – opłata za zużytą energię elektryczną [zł] 

JE – cena 1 kWh energii elektrycznej [zł/kWh] 

E – ilość zużytej energii elektrycznej [kWh] 

2. Cenę 1 kWh energii elektrycznej (JE) wylicza się dzieląc sumę opłat za składniki energii 

elektrycznej, z faktury wystawionej przez zakład energetyczny, przez ilość energii 

elektrycznej zużytej przez urządzenia zainstalowane na Obiekcie w okresie, którego 

dotyczy ta faktura. 

3. Do obliczeń, o których mowa ust. 2, pobierane są dane z ostatniej faktury za energię 

elektryczną, wystawionej przez zakład energetyczny dla Obiektu, w którym znajdują się 

Urządzenia PK, poprzedzającej naliczenie opłaty za zużytą energię elektryczną dla PK. 

4. Opłatę za zużytą energię elektryczną przez Urządzania PK dolicza się do faktur z opłatami 

za Dostęp. 

5. Częstotliwość doliczania do faktur z opłatami za Dostęp, opłat za zużytą energię 

elektryczną przez Urządzania PK, uzależniona jest od częstotliwości wystawiania faktur  
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za energię elektryczną przez zakład energetyczny dla Obiektu, w którym znajdują się 

Urządzenia PK. Częstotliwość doliczania do faktur z opłatami za Dostęp, opłat za zużytą 

energię elektryczną przez Urządzania PK, podana będzie w Umowie. 

6. Ilość zużytej energii elektrycznej (E) wyznacza się na podstawie wskazań podlicznika 

energii elektrycznej, chyba, że strony ustalą inaczej w Umowie o Dostęp. 

7. Podlicznik energii elektrycznej jest instalowany przez PK i na jego koszt w Obiekcie,  

w którym znajdują się Przedmioty Dostępu. 

8.15. Opłaty za zagubienie klucza 

Opłaty za zagubienie lub nie zwrócenie w żądanym terminie karty i/lub klucza przedzielonych 

przez Emitel w związku z realizacją wstępu na zasadach samodzielnych wynoszą: 

a) karta – 200 zł; 

b) klucz – równowartość poniesionych rzeczywistych kosztów odtworzenia  

tj. wymiany zamków systemowych i koniecznych Kluczy dla jednego lub więcej 

Obiektów – według indywidualnych, rzeczywistych kosztów odtworzenia.  

9. ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE USUWANIA AWARII ORAZ ZASADY NALICZANIA 

BONIFIKAT I KAR UMOWNYCH 

9.1. Zasady współpracy między Emitel i PK w zakresie usuwania Awarii 

1. W przypadku, gdy PK wykryje Awarię zobowiązany jest do natychmiastowego 

telefonicznego poinformowania Emitel i potwierdzenia przekazanej informacji  

e-mailem w terminie 5  minut od przekazania informacji telefonicznej. Za moment 

zgłoszenia uważa się moment nadejścia e-maila. Nadejście e-maila powinno zostać 

niezwłocznie potwierdzone telefonicznie przez osobę dokonującą zgłoszenie. Otrzymanie 

emaila powinno zostać potwierdzone PK w terminie  5 minut przez Emitel w formie 

emaila 

2. W przypadku, w którym Emitel wykryje Awarię zobowiązany jest do natychmiastowego 

telefonicznego poinformowania PK i potwierdzenia przekazanej informacji e-mailem  

w terminie 5  minut od przekazania informacji telefonicznej. Za moment zgłoszenia uważa 

się moment nadejścia e-maila. Nadejście e-maila powinno zostać niezwłocznie 

potwierdzone telefonicznie przez osobę przyjmującą zgłoszenie. Otrzymanie emaila 

powinno zostać potwierdzone Emitel w terminie  5 minut przez PK w formie emaila  

3. W przypadku, gdy obie strony nawzajem poinformują się o wykryciu Awarii,  

za moment zgłoszenia uważa się moment nadejścia pierwszego z e-maila. 

4. Zarówno Strona zgłaszająca wykrycie Awarii, jak i Strona odbierająca prowadzić będą 

dziennik zgłoszeń. 

5. Emitel może żądać dodatkowych informacji od PK w sytuacji, gdy przekazane przez niego 

informacje są niewystarczające do podjęcia interwencji. 

6. Emitel jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie 

Awarii. 
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7. Emitel usuwa Awarię Przedmiotu Dostępu w zakresie następujących Przedmiotów 

Dostępu: 

a) Kolokacji powierzchni technicznej pod Nadajniki – maksymalnie 4h od dokonania 

zgłoszenia; 

b) Kolokacji anten dosyłowych – maksymalnie 4h od dokonania zgłoszenia, za wyjątkiem 

sytuacji pogodowych, uniemożliwiających usunięcie Awarii w tym terminie. W takiej 

sytuacji nowy termin usunięcia Awarii zostaje ustalony przez strony, 

c) Dostępu do miejsca pod posadowienie Szaf telekomunikacyjnych - maksymalnie  

4h od dokonania zgłoszenia, 

d) Dostępu do Kanalizacji Kablowej Emitel – maksymalnie 12h od dokonania zgłoszenia, 

e) Dostępu do Ciemnych włókien w Kablu Światłowodowym – maksymalnie 12h  

od dokonania zgłoszenia, 

f) Dostęp do urządzeń zasilania energetycznego – maksymalnie 4h od dokonania 

zgłoszenia. 

9.2. Zasady współpracy między Emitel i PK w zakresie usuwania Uszkodzeń Przedmiotu 

Dostępu zaliczanej do infrastruktury Nadawczych Systemów Antenowych oraz 

Konstrukcji Wysokościowych 

1. W ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu zgłoszenia Awarii Nadawczych 

Systemów Antenowych lub Konstrukcji Wysokościowej, Emitel dokonuje oględzin Obiektu, 

z których sporządza protokół określający stan techniczny Obiektu. 

2. Po dokonaniu oględzin, w przypadku zagrożenia zawaleniem, Emitel niezwłocznie 

powiadomi PK, wysyłając informację na adres e-mailowy.  

3. Na podstawie oględzin, o których mowa w ust. 2, w ciągu 7 (siedmiu) DR od momentu 

dokonania oględzin, Emitel podejmuje decyzję o:  

a) usunięciu Awarii, wraz z podaniem planowanego terminu na dokonanie takiej czynności 

jednak nie dłuższego aniżeli 30 DR od daty podpisania protokołu określającego stan 

techniczny Obiektu; 

b) wyłączeniu Konstrukcji Wysokościowych z Oferty 

Komentarz:  

należy doprecyzować w jakich sytuacjach, bo nie wszystkie awarie systemu antenowego 

będą  powodowały wyłączenie z oferty 

4. Emitel usuwa Awarię infrastruktury zaliczanej do Nadawczych Systemów Antenowych  

w terminie 48 godzin, który to termin rozpoczyna bieg po spełnieniu następujących 

warunków: 

a) warunki atmosferyczne pozwalają pracownikom Emitel bezpiecznie dokonać czynności 

naprawczych i podjąć prace na wysokości; 
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b) możliwe jest prowadzenie robót ze względu na uzgodnienie wyłączenia emisji  

na Obiekcie w szczególności w odniesieniu do promieniowania elektromagnetycznego 

lub włączeń energii. 

5. Terminy określone w ust. 3-4 na usunięcie Awarii ulegają przedłużeniu o: 

a) czas niezbędny do uzyskania zgód podmiotów trzecich warunkujących usunięcie 

Uszkodzenia;  

b) czas niezbędny na przeprowadzenie procedur administracyjnych dla pozyskania 

zezwoleń, decyzji administracyjnych lub zgłoszeń.  

9.3. Bonifikaty 

1. Emitel jest zobowiązany do udzielenia bonifikaty PK w przypadku wystąpienia Awarii  

z przyczyn leżących po stronie Emitel. Wysokość bonifikaty oblicza się ze wzoru: 

B=2*C*P/M 

gdzie: 

B – wysokość bonifikaty; 

C – opłata netto w danym okresie rozliczeniowym; 

P – liczba minut występowania Awarii; 

M – ogólna liczba minut w okresie rozliczeniowym. 

2. Emitel odejmuje sumę bonifikat od opłat za Dostęp za miesiąc następujący po miesiącu,  

w którym wystąpiła Awaria obligująca Emitel do udzielenia bonifikaty. 

9.4. Kary umowne 

1. Zobowiązanie do zapłaty kary umownej występuje bez względu na wysokość poniesionej 

szkody. 

2. Emitel ma prawo naliczenia kary umownej w przypadku: 

a) nieusunięcia w terminie 15 DR z Obiektu Emitel Urządzeń PK po rozwiązaniu  

lub wygaśnięciu Umowy. Wysokość kary umownej – 1/30 opłaty abonamentowej  

w ostatnim miesiącu trwania Umowy za każdy dzień pozostawania Urządzeń  

PK w Obiekcie po upływie przedmiotowego terminu;  

b) spowodowania przez umyślne działania służb PK lub Urządzenia PK przerwy w 

świadczeniu przez Emitel usług na rzecz innych podmiotów. Wysokość kary 

umownej wynosi 1/720 opłaty abonamentowej za każdą godzinę przerwy. 

Komentarz:  

proponujemy dodać, że przerwa spowodowane przez zamierzone/umyślne 

działania służb PK, a  z drugiej strony co mogą poczynić same urządzenia – ulegną 

awarii 

3. PK ma prawo do naliczenia kary umownej w przypadku:  
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a) nieprzekazania w terminie odpowiedzi na Wniosek o Dostęp, wysokość kary umownej 

wynosi 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b) nieprzekazania w terminie Umowy o Dostęp, wysokość kary umownej  

wynosi 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

c) nieprzekazania w terminie Przedmiotu Dostępu, wysokość Kary umownej wynosi  

2000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

d) przekroczenia dopuszczalnego czasu usunięcia Awarii, wysokość Kary umownej wynosi 

5 % opłat miesięcznych wynikających z Umowy o Dostęp za każdy dzień opóźnienia; 

e) niedochowania jakiegokolwiek innego terminu określonego w Ofercie, wysokość Kary 

umownej wynosi 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4. Powyższe zapisy nie wykluczają prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość kar umownych. 

10. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Faktury są wystawiane przez Emitel za zrealizowane usługi na podstawie Oferty bądź 

Umowy o Dostęp.  

2. Opłaty za Dostęp naliczane są za okres od dnia przekazania danego Przedmiotu Dostępu 

(określonego przez strony w Protokole Przekazania) do dnia zwrotu danego Przedmiotu 

Dostępu (określonego w Protokole Zwrotu). 

3. Opłaty wynikające z Oferty są opłatami netto. Opłaty powiększane są o właściwą stawkę 

podatku od towarów i usług wynikającą z odrębnych przepisów.  

4. Opłaty określone w Oferty wyrażone są w złotych polskich. 

5. Okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy. 

6. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury wykaz Przedmiotów 

Dostępu, zawierający wykaz poszczególnych rodzajów opłat za Dostęp lub innych opłat 

określonych w Ofercie. 

7. Opłaty za Dostęp oraz inne opłaty za zrealizowane usługi określone w Oferty płatne  

są z dołu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez PK faktury, przelewem na rachunek 

bankowy Emitel wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8. 

8. Opłaty jednorazowe, opłaty za Nadzór Emitel rozliczane są w okresie rozliczeniowym 

następującym po zaistnieniu zdarzenia lub po rozwiązaniu Umowy.  

9. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Emitel kwotą przelewu.   

11. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZMIAN STANDARDOWYCH WARUNKÓW UMÓW  

O DOSTĘP 

W przypadku zmiany standardowych warunków Umów o Dostęp wynikających ze zmiany 

Oferty, każda ze Stron Umowy ma prawo przedstawić drugiej Stronie propozycję zmiany 

Umowy w zakresie wynikającym ze zmiany standardowych warunków Umów o Dostęp.  

W przypadku przyjęcia propozycji, strony Umowy zawierają aneks do Umowy, który określa 
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zasady i termin wprowadzenia nowych warunków Dostępu. Zawarcie aneksu do Umowy może 

być poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji. 

12. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROZSTRZYGANIA SPORÓW 

1. Wszelkie spory dotyczące Dostępu, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze 

negocjacji pomiędzy Stronami.  

2. Negocjacje, o których mowa w ust. 1, rozpoczną się na wezwanie wystosowane przez 

którąkolwiek ze Stron i będą prowadzone przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.  

3. Jeżeli mimo upływu 60 dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji, spór nie zostanie 

rozwiązany, strony mogą poddać zaistniały spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu 

powszechnego.  

4. Postanowienia ust. 1–3 nie stanowią zapisu na sąd polubowny, dlatego nie ograniczają 

prawa strony do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. 

5. Postanowienia ust. 1–3 nie ograniczają prawa strony do wystąpienia z wnioskiem  

do Prezesa UKE o rozstrzygnięcie sporu o dostęp telekomunikacyjny.  

6. W przypadku sporów o zawarcie lub zmianę Umowy od Dostęp, Emitel lub PK mogą 

zwrócić się do Prezesa UKE, w trybie art. 27 ust. 2a i 2b Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, 

z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. 

13. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA TESTÓW INTEROPERACYJNOŚCI USŁUG  

13.1. Cel realizacji testów 

1. Przeprowadzenie testów interoperacyjności usług ma na celu ochronę usług świadczonych 

przez Emitel lub inne podmioty realizujące usługi z wykorzystaniem Infrastruktury przed: 

a) niepożądanym wpływem na ich parametry techniczne; 

b) niepożądanym wpływem na zachowanie funkcjonalności i znamionowych parametrów 

technicznych Infrastruktury. 

2. Przeprowadzanie testów interoperacyjności dotyczy realizacji Dostępu do Nadawczych 

Systemów Antenowych. 

3. Dostęp do Nadawczych Systemów Antenowych realizowany jest w celu umożliwienia 

podłączenia Nadajnika radiofonicznego do wejścia Nadawczego Systemu Antenowego 

będącego własnością Emitel. Dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa pracy innych 

nadajników podłączonych do tego samego Nadawczego Systemu Antenowego oraz 

urządzeń, z których zbudowany jest Nadawczy System Antenowy, konieczne jest 

stwierdzenie wartości parametrów charakterystycznych podłączanego nadajnika. 

Stwierdzenie wartości parametrów odbywa się poprzez dokonanie pomiarów za pomocą 

przyrządów pomiarowych dedykowanych do ich pomiaru. Pomiary dokonywane są przez 

służby techniczne Emitel w obecności służb technicznych PK.  

13.2. Procedura przeprowadzania testów interoperacyjności 

1. Procedura przeprowadzania testów interoperacyjności: 
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2. Emitel może odmówić przyjęcia Urządzeń PK, które odbiegają budową oraz stanem  

od prezentowanego w dokumentacji serwisowej urządzenia. PK zobowiązany jest  

do dostarczenia oryginalnej dokumentacji Urządzeń. Wykaz parametrów 

charakterystycznych Urządzeń PK przedstawia tabela: 

Komentarz:  

należy opisać sytuację, w której nastąpi awaria urządzeń PK  i tym samym PK musi mieć  

możliwość  ewentualnej  wymiany nadajnika o innym typie/ modelu, ale spełniającego te 

same funkcje. Z punktu widzenia Emitela nie ma to znaczenia, nadajnik musi przejść test 

operacyjności, ma to znaczenie pod kątem zmiany pozwolenia radiowego. 

Tabela nr 3. Wykaz parametrów charakterystycznych cyfrowego Nadajnika 

Nadajnik cyfrowy 

Lp. Parametr 
Prawidłowa wartość 

parametru 

1. OGÓLNE 

1.1 
Świadectwo homologacji / Potwierdzenie Zgodności / 

Deklaracja Zgodności producenta 

 

Dostępne(a) 

1.2 
Promieniowanie bezpośrednie mierzone w odległości  

0,15 m od urządzeń 

 

 7 V/m i  0,1 W/m2 

1.3 Poziom hałasu mierzony w odległości 0,7m od urządzeń   65dB(A) 

2. PARAMETRY W.CZ. 

2.1 Zakres częstotliwości  III oraz IV-V zakres TV 

2.2 Bitowa Stopa Błędów (BER) 
 

1x10-11 po dekoderze RS 

2.3 Impedancja wyjściowa 50  

2.4 Nadajnik powinien automatycznie wyłączać się przy WFS   1,4 

Tabela nr 4. Wykaz parametrów charakterystycznych nadajnika radiofonicznego UKF 

Lp. Parametr 
Prawidłowa wartość 

parametru 

1. OGÓLNE 

1.1 
Świadectwo homologacji / Potwierdzenie Zgodności / 

Deklaracja Zgodności producenta 

 

Dostępne(a) 
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1.2 
Promieniowanie bezpośrednie mierzone w odległości  

0,15 m od urządzeń 

 

 7 V/m 

1.3 
Poziom hałasu mierzony w odległości 0,7m od urządzeń 

/  

 65dB(A) 

2. PARAMETRY W.CZ.  

2.1 Zakres częstotliwości  87,5 – 108,0 MHz 

2.2 Dewiacja nominalna   75 kHz 

2.3 Stałość częstotliwości  1 kHz 

2.4 Impedancja wyjściowa 50  

2.5 Nadajnik powinien automatycznie wyłączać się przy WFS   1,4 

2.6 Poziom drgań niepożądanych względem poziomu nośnej  

- 60 dB 

i 

 1mW 

2.7 

Wejście sygnału fonicznego 

Impedancja (symetryczna) 

Poziom sygnału fonicznego 

Tolerancja poziomu sygnału wejściowego 

 

600  

+ 6 dBu 

 1dB 

3. Na wykonanie testów interoperacyjności strony Umowy o Dostęp przeznaczą do 7 DR. 

Komentarz:  

należy jasno określić jaki to ma być moment tj. rozumiemy, że przed wpięciem nadajnika 

PK w system antenowy Emitel? 

W takiej sytuacji musi to być odpowiednio wcześniej, aby PK miał możliwość 

zareagowania, jeżeli testy nie będą OK. 

4. Poprawne wyniki testów interoperacyjności warunkują rozpoczęcie korzystania z usług 

Dostępu do Nadawczych Systemów Antenowych. 

13.3. Protokół uruchomienia Urządzeń PK 

Uruchomienie Urządzeń PK oraz instalacji zostaje stwierdzone w Protokole Uruchomienia.  

13.4. Zakłócenia spowodowane przez Urządzenia PK 

1. W przypadku zakłóceń pracy urządzeń Emitel i innych podmiotów znajdujących się  

na Obiekcie spowodowanych przez Urządzenia PK, PK zobowiązany jest do usunięcia 

takich zakłóceń po uprzednim poinformowaniu  telefonicznie oraz emailem PK o 

wystąpieniu takiej sytuacji. PK ma prawo do weryfikacji  zakłóceń w trybie roboczym z 

uwzględnieniem spotkania służb technicznych PK oraz Emitel na Obiekcie. W przypadku 

stwierdzenia, że zakłócenia są spowodowane przez Urządzenia PK, Strony ustalą dalszy 

tryb postępowania w formie pisemnej.  ( przypadku, w którym PK nie wykona takiego 

zobowiązania  w terminie Emitel będzie uprawniony do ich wyłączenia po upływie 1 

godziny od poinformowania PK o zamiarze ich wyłączenia, pod warunkiem, że 

Urządzenia PK nie spełniają norm, Warunków Technicznych lub nie przeszły testów 

interoperacyjnych. 
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2. W Obiektach będących własnością podmiotu trzeciego uprawnienie do odłączenia 

urządzeń PK przysługiwać może również właścicielowi takiego Obiektu. 

14. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

14.1. Postępowanie w sytuacjach szczególnych zagrożeń 

1. Emitel jest operatorem telekomunikacyjnym zobligowanym ustawowo do sporządzenia  

i uzgodnienia z właściwymi organami planów działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 

w sytuacjach szczególnych zagrożeń. W planach tych zdefiniowane i określone są możliwe 

zagrożenia mogące wystąpić w Emitel oraz ich wpływ na Infrastrukturę. Określone  

są również dokładne procedury odpowiednich służb technicznych w zakresie 

postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Emitel posiada takie plany, 

sporządzone i uzgodnione z właściwymi organami (w tym z Prezesem UKE oraz Ministrem 

właściwym do spraw łączności). Plany te zostały wprowadzone do stosowania w Emitel 

wewnętrznym aktem normatywnym w postaci decyzji Prezesa Zarządu Emitel. Dokumenty 

te nie są ogólnodostępne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2. W sytuacjach wystąpienia szczególnych zagrożeń PK zobowiązany jest do ścisłego 

stosowania się do poleceń wydawanych przez Emitel. 

15. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REKLAMACJI 

15.1. Reklamacje techniczne 

Komentarz:  

nie do końca rozumiemy funkcję reklamacji technicznej. Zakładamy, że przekazanie 

Przedmiotu Dostępu odbędzie się protokolarnie i będzie potwierdzało sprawność przekazanej 

infrastruktury Emitel. 

Chyba, że zakładamy, iż przekazany Przedmiot Dostępu będzie od razu wadliwy, ale wtedy nie 

powinien zostać przyjęty przez PK. W sytuacji, kiedy po przekazaniu Przedmiotu Dostępu 

nastąpi pogorszenie jakości przekazanego Przedmiotu Dostępu to powinno podlegać zasadom 

awarii?  

1. PK może złożyć reklamację techniczną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przez Emitel usługi w terminie 30 dni licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym 

ustało zdarzenie będące podstawą złożenia reklamacji. 

2. Reklamację techniczną składa się do komórki organizacyjnej Emitel wskazanej w Umowie 

o Dostęp. 

3. Reklamacje techniczne składane są w formie pisemnej. Zgłoszenia w innej formie,  

w szczególności zgłoszenie telefoniczne, drogą elektroniczną, wymagają każdorazowo 

pisemnego potwierdzenia przez PK zgłaszającego reklamację w terminie 3 DR od daty 

pierwszego zgłoszenia. Brak potwierdzenia powoduje nieuwzględnienie reklamacji,  

a Emitel może obciążyć PK, który zaniechał potwierdzenia, kosztami podjętych przez siebie 

działań mających na celu rozpatrzenie reklamacji. 

4. Emitel rozpatruje reklamację techniczną w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania 

pisemnego zgłoszenia albo pisemnego potwierdzenia zgłoszenia złożonego w innej formie. 
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Jeżeli reklamacja nie może być rozpatrzona w terminie, Emitel przed jego upływem 

powiadamia na piśmie PK podając przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin 

rozpatrzenia reklamacji technicznej, nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia złożenia 

reklamacji technicznej przez PK. 

5. W przypadku niedotrzymania przez Emitel któregokolwiek z terminów określonych  

w ust. 4, reklamację techniczną uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie. W przypadku 

ekspertyzy reklamacji przez PK za dany miesiąc przyjmuje się, że usługi świadczone przez 

Emitel w takim miesiącu były świadczone prawidłowo. 

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji technicznej Emitel przekazuje  

PK pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem. 

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji technicznej PK przysługują bonifikaty 

określone w punkcie 9.3, których zapłata przez Emitel wyczerpuje roszczenia PK. 

8. Bonifikata naliczana jest w postaci korekty faktury za Usługi Dostępu po uprzednim 

przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 

15.2. Reklamacje finansowe 

1. PK może złożyć reklamację finansową z tytułu nieprawidłowego rozliczenia Usług  

w terminie 3 miesięcy licząc od końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy 

reklamacja. 

2. Reklamacje finansowe zgłaszane są w formie pisemnej. Zgłoszenia w innej formie,  

w szczególności zgłoszenie telefoniczne, drogą elektroniczną, wymagają każdorazowo 

pisemnego potwierdzenia przez PK zgłaszającego reklamację w terminie 3 DR od daty 

pierwszego zgłoszenia. Brak potwierdzenia powoduje nieuwzględnienie reklamacji,  

a Emitel może obciążyć PK, który zaniechał potwierdzenia, kosztami podjętych przez siebie 

działań mających na celu rozpatrzenie reklamacji. 

3. Reklamacje finansowe składa się do komórki organizacyjnej Emitel wskazanej w Umowie  

o Dostęp. 

4. Fakt złożenia reklamacji finansowej nie zwalnia PK z obowiązku uregulowania faktury 

zgodnie z terminem płatności.  

5. Emitel rozpatrzy reklamację finansową w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania 

pisemnego zgłoszenia albo pisemnego potwierdzenia zgłoszenia złożonego w innej formie. 

Jeżeli reklamacja finansowa nie może zostać rozpatrzona w tym terminie, Emitel przed 

jego upływem powiadamia na piśmie PK, podając przyczynę opóźnienia oraz 

przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji finansowej, nie dłuższy jednak niż 30 dni  

od dnia złożenia reklamacji finansowej przez PK. 

6. W przypadku niedotrzymania przez Emitel któregokolwiek z terminów określonych  

w ust. 5, reklamację finansową uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie. 

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji finansowej, Emitel przekazuje  

PK pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem. 
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8. Faktura korygująca wystawiona zostanie w następnym cyklu rozliczeniowym.  

9. W zależności od wyboru PK, pozytywne rozpatrzenie reklamacji finansowej przez Emitel 

skutkuje możliwością: 

a) potrącenia wierzytelności z tytułu nienależnie naliczonych opłat z wierzytelności 

Emitel stwierdzonej przyszłą fakturą, lub  

b) dokonanie przelewu bakowego na rachunek bankowy wskazany przez Stronę  

w wysokości niesłusznie naliczonych opłat w terminie 14 DR.  

16. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY O DOSTĘP  

16.1. Rozwiązanie Umowy o Dostęp 

1. Umowa o Dostęp może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron. 

2. Zarówno Emitel jak i PK mogą rozwiązać Umowę o Dostęp ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku, gdy: 

a) jedna ze Stron utraci uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej; 

b) PK utracił możliwość świadczenia Usługi Transmisji RTV z wykorzystaniem danego 

Przedmiotu Dostępu; 

c) Emitel utracił prawo do Przedmiotu Dostępu lub Obiektu.  (w jakich sytuacjach, 

prosimy o doprecyzowanie?) 

3. Emitel i PK mają prawo rozwiązania Umowy o Dostęp z zachowaniem określonego poniżej 

okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  

w przypadku, gdy: 

a) Druga Strona Umowy o Dostęp naruszyła istotne postanowienia Umowy o Dostęp – 

okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, złożenie wypowiedzenia jest możliwe dopiero 

po zakończeniu opisanej w pkt. 16.2 procedury konsultacji. 

b) Druga Strona Umowy o Dostęp zalega z płatnościami wynikającymi z Umowy  

o Dostęp za 1 okres rozliczeniowy i nie uiściła należności w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty a Emitel nie ma możliwości zaspokojenia 

swojej należności z Gwarancji Bankowej z przyczyn leżących po stronie PK – okres 

wypowiedzenia wynosi 30 dni. Wypowiedzenie jest możliwe dopiero po upływie 

dodatkowego 7-dniowego terminu do zapłaty.  

c) PK przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o Dostęp nie uzyskał niezbędnych 

zgłoszeń, zezwoleń, decyzji administracyjnych lub zgód podmiotów trzecich 

warunkujących uruchomienie usług z wykorzystaniem Przedmiotów Dostępu – okres 

wypowiedzenia wynosi 7 dni. 

4. Emitel ma prawo rozwiązania Umowy o Dostęp z zachowaniem określonego poniżej 

okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  

w przypadku, gdy: 
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a) PK nie uzupełnił, nie przedłużył albo nie dostarczył Gwarancji Bankowej  

w terminie 7 dni od otrzymania od Emitel dodatkowego pisemnego wezwania – okres 

wypowiedzenia wynosi 30 dni.  

b) Emitel stwierdzi, iż usunięcie Uszkodzenia Przedmiotu Dostępu jest niemożliwe – 

okres wypowiedzenia wynosi 7 dni. 

Komentarz:  

nie może to być absolutnie jednostronna decyzja. 

5. Umowa o Dostęp wygasa, jeżeli Emitel utraci prawo do dysponowania Obiektem. 

Komentarz:  

prosimy o doprecyzowanie jakie konkretne warunki muszą być spełnione w tej sytuacji? 

6. Umowa o Dostęp wygasa lub ulega rozwiązaniu, w tym także bez potrzeby składania  

w tym zakresie oświadczeń woli, w przypadkach określonych przepisami prawa, Umową  

o Dostęp lub Ofertą. 

16.2. Tryb konsultacji w przypadku naruszenia postanowień Umowy o Dostęp przez jedną 

ze Stron 

1. W przypadku, gdy jedna ze Stron naruszyła postanowienia Umowy o Dostęp, druga Strona 

wzywa ją pisemnie do zaprzestania naruszania Umowy. W wezwaniu należy wskazać 

szczegółowy zakres naruszeń. Strona, do której skierowane jest wezwanie, przedstawia  

w odpowiedzi pisemne stanowisko, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wezwania. 

2. W razie nieprzedstawienia przez Stronę, do której jest skierowane wezwanie, odpowiedzi 

w terminie wskazanym powyżej, konsultacje uważa się za zakończone. Strona występująca 

z wezwaniem może pominąć odpowiedź przedstawioną po terminie. 

3. Strona występująca z wezwaniem ustosunkowuje się na piśmie do odpowiedzi strony,  

do której skierowane było wezwanie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej 

odpowiedzi, informując o jego uznaniu lub odrzuceniu wraz ze wskazaniem przyczyn 

odrzucenia. 

4. Nieustosunkowanie się w terminie przez Stronę występującą z wezwaniem do stanowiska 

Strony, do której skierowane było wezwanie oznacza uznanie stanowiska za zasadne. 

5. Strona występująca z wezwaniem do zaprzestania naruszania Umowy o Dostęp nie można 

złożyć wypowiedzenia w przypadku uznania odpowiedzi drugiej strony. 

16.3. Zwrot Przedmiotu Dostępu oraz  zachowanie ciągłości usług dla Nadawcy 

Komentarz:  

Brak analizy wariantu dotyczącego przejęcia Przedmiotu Dostępu przez PK od innego PK. 

Wymagane jest doszczegółowienie.  

1. PK demontuje i usuwa zainstalowane w Obiekcie Urządzenia PK, na własny koszt,  

w terminie 3 DR od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o Dostęp. 
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2. W terminie 5 DR od dnia otrzymania przez Emitel od PK powiadomienia o zdemontowaniu 

Urządzeń PK, strony sporządzają Protokół Zwrotu. 

3. PK zwróci Przedmioty Dostępu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu 

określonego w Protokole Odbioru. PK nie ponosi odpowiedzialności za zwykłe zużycie 

Przedmiotów Dostępu będące następstwem prawidłowego używania. 

4. Do czasu demontażu w Obiekcie Urządzeń PK, PK zobowiązany jest do uiszczania opłat  

za Dostęp. 

5. Po przekroczeniu terminu demontażu Emitel jest uprawniony do zdemontowania 

Urządzeń PK na koszt PK. Emitel przechowuje Urządzenia PK, na koszt PK przez okres  

12 miesięcy, po upływnie, którego przekazuje Urządzenia PK do utylizacji na koszt PK.  

6. Po rozwiązaniu lub wyjaśnieniu Umowy o Dostęp, Emitel jest uprawniony do odłączenia 

Urządzeń PK od źródeł zasilania.  

16.4. Rozpowszechnianie sygnału RTV 

1. Emitel jest uprawniony do odłączenia Urządzeń PK lub ich wyłączenia w przypadku 

otrzymania takiego wniosku od organu administracyjnego lub innego organu ochrony 

prawa. 

Komentarz:  

czy taka jednostronne powiadomienie bez możliwości sprzeciwu/obrony przez PK jest 

dopuszczalne? 

2. Proces odłączenia nie wymaga zgody PK.  (pytanie jw) 

3. PK samodzielnie ustala potrzebę pozyskania dla uruchomionych Urządzeń PK decyzji 

Prezesa UKE o udzieleniu pozwolenia radiowego bądź innych zgód Prezesa UKE  

na używanie Urządzeń PK. Emitel po uruchomieniu instalacji opisuje w Protokole 

Uruchomienia termin jej uruchomienia oraz informacje czy PK pozyskał stosowną decyzję 

Prezesa UKE.  

4. Obsługę kontroli Prezesa UKE w zakresie zgodności Urządzeń PK z przepisami Ustawy 

Prawo Telekomunikacyjne realizuje PK.  

17. OGÓLNE WARUNKI I PROCEDURY WSPÓLNEGO KORZYSTANIA Z BUDYNKÓW ORAZ 

INFRASTRUKTURY 

1. W ramach Dostępu, PK korzysta ze Wstępu do Obiektów i Przedmiotów Dostępu oraz 

zainstalowanych tam Urządzeń PK w celu wykonywania prac instalacyjnych, 

montażowych, eksploatacyjnych lub naprawczych – przez całą dobę we wszystkie dni 

tygodnia. Wstęp jest udzielany, jako: 

a. okresowy – realizowany w celu dokonania instalacji, przeglądów, konserwacji  

i napraw Urządzeń PK; 

b. stały – realizowany wyłącznie w celu dokonywania napraw Urządzeń PK. 
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2. Jeżeli Urządzenia PK znajdują się w Przedmiocie Dostępu, będącym wydzielonym 

pomieszczeniem w Budynku, oddanym do wyłącznego użytku PK, a sposób dojścia  

do niego nie będzie kolidował z urządzeniami innych użytkowników, wówczas w ramach 

Wstępu stałego PK może również realizować naprawy, konserwacje i przeglądy Urządzeń 

PK.  

3. Ogólne zasady Wstępu zostaną przedstawione w Umowie o Dostęp. 

4. Wykonywanie przez PK Umowy o Dostęp nie może prowadzić do zakłóceń innych usług 

realizowanych z wykorzystaniem Infrastruktury Obiektu. 

5. W przypadku, w którym ujawni się konieczność przeniesienia Urządzeń PK w trakcie 

wykonywania Umowy o Dostęp, koszt dokonania takiego przeniesienia ponoszony jest 

przez jedną ze Stron Umowy o Dostęp na poniższych zasadach: 

a) w przypadku, w którym Emitel poinformował PK w wydanych Warunkach 

Technicznych o późniejszym obowiązku przeniesienia Urządzeń PK w trakcie 

wykonywania Umowy o Dostęp, koszt przeniesienia ponosi PK, 

b) w przypadku, w którym Emitel nie poinformował w wydanych Warunkach 

Technicznych o późniejszym obowiązku przeniesienia Urządzeń PK w trakcie 

wykonywania Umowy o Dostęp, koszt przeniesienia ponosi Emitel. W zaistniałej 

sytuacji wystąpienie niedostępności Usługi Transmisji RTV stanowi podstawę  

do wystąpienia do Emitel o Bonifikatę. 

6. Przeniesienie Urządzeń PK nastąpi na podstawie nowych Warunków Technicznych 

wydanych przez Emitel. PK zobowiązany będzie do pozyskania wszelkich decyzji, 

pozwoleń, zgód i zgłoszeń niezbędnych do przeniesienia Urządzeń PK. Emitel oraz  

PK uzgodnią sposób przeniesienia Urządzeń PK. 

7. Do kosztów przeniesienia Urządzeń PK zaliczyć należy następujące koszty: wykonania 

projektów technicznych, okablowania, demontażu oraz montażu Urządzeń PK. 

8. Z tytułu niedostępności usługi spowodowanej przenoszeniem Urządzeń PK, PK jest 

uprawniony do naliczenia bonifikaty. 

18. SIŁA WYŻSZA 

1. Działanie Siły Wyższej może wstrzymać w całości lub ograniczyć wykonywanie przez Emitel 

Umowy o Dostęp.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zaistnieniu takich 

okoliczności, jak również o ich ustaniu. 

3. PK i Emitel uzgodnią postępowanie wobec takiego zdarzenia w tym ewentualnie usunięcia 

jego skutków. 

4. Zobowiązania Stron określone w Umowie o Dostęp zostaną zawieszone w całości lub 

częściowo do chwili ustania działania Siły Wyższej i przywrócenia warunków 

umożliwiających wykonywanie Umowy o Dostęp, jakie istniały przed zaistnieniem Siły 

Wyższej. 
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5. Jeżeli okoliczności związane z działaniem Siły Wyższej będą trwały ponad 1 miesiąc, strony 

uzgodnią, czy wykonywanie Umowy o Dostęp powinno być kontynuowane i na jakich 

zasadach.  

19. UBEZPIECZENIE  

1. Każda ze Stron zobowiązana jest posiadać stosowne polisy ubezpieczeniowe 

odpowiedzialności cywilnej gwarantujące zapłatę odszkodowania na kwotę nie mniej jak 

1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje i będzie obejmował odpowiedzialność  

za pokrycie wszelkich szkód w mieniu i na osobie, jakie mogą zostać spowodowane 

działaniem Urządzeń PK, wniesionych do Obiektów, a w szczególności Urządzeń  

PK podłączonych do infrastruktury Emitel, z uwzględnieniem szkód powstałych w toku 

procesów instalacyjnych i robót budowlanych, do jakich może dojść w majątku Emitel, 

Nadawców, właścicieli Obiektów oraz innych Usługobiorców Obiektu. W szczególności 

zakres ubezpieczenia powinien obejmować: 

a. odpowiedzialność cywilną deliktową, 

b. klauzulę najemcy, 

c. klauzulę odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu osób trzecich, 

d. klauzulę rozszerzającą zakres ochrony o szkody spowodowane przez 

podwykonawców. 

Powyższe klauzule w zależności od rodzaju umowy ubezpieczeniowej i ubezpieczyciela 

mogą funkcjonować, jako dodatkowe klauzule lub ich zakres będzie ujęty w 

podstawowych warunkach ubezpieczenia. 

3. W przypadku niejasności dotyczących zakresu ochrony ubezpieczeniowej, PK przedstawi 

Emitel przed zawarciem Umowy od Dostęp oryginał ubezpieczenia potwierdzającego,  

że polisa obejmuje zakres tej ochrony, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub dokona 

stosownych zmian w zakresie ubezpieczenia przedstawiając je ponownie Emitel. 

4. Kopie polisy oraz dowodów opłacenia składek, wynikających z umowy ubezpieczenia 

stanowią załącznik do Umowy o Dostęp.  

5. PK jest zobowiązany do informowania Emitel o wszelkich planowanych zmianach w treści 

polisy mających wpływ na zakres ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa  

w ust. 3 powyżej. W przypadku wątpliwości Emitel, stosuje się odpowiednio ustalenia 

wynikające z ust. 4. 

6. Najpóźniej 7 dni przed terminem wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej, PK przedstawi 

Emitel dokument potwierdzający kontynuację ochrony ubezpieczeniowej albo 

ustanowienie nowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym  

ust. 1-3. Kopia odnowionej polisy wraz z kopią dokumentu potwierdzającego opłacenie 

składki dostarczone musi być najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy. 
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7. Niewywiązanie się PK z ustaleń, o których mowa w ust. 2 i ust. 6 powyżej może stanowić 

podstawę do wypowiedzenia Umowy o Dostęp za 7 dniowym okresem wypowiedzenia.  

20. WYŁĄCZENIE PRZEDMIOTU DOSTĘPU Z OFERTY RAMOWEJ  

1. Załączniki do Oferty określają stan Przedmiotów Dostępu na dzień zatwierdzenia OR,  

a ze względu na możliwe zmiany tego stanu ich aktualizacja będzie publikowana na stronie 

internetowej Emitel, w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmiany i nie wymaga zmiany 

Oferty. 

2. Emitel wyłącza Przedmiot Dostępu z Oferty Ramowej w przypadku, w którym: 

a) uprawnienie do jego władania Infrastrukturą bądź możliwością świadczenia usług  

z jej wykorzystaniem przez Emitel obejmuje perspektywę krótszą aniżeli  

48 miesięcy, (na jakiej podstawie, nie zgadzamy się na taki warunek) 

b) stwierdza nieodpowiedni stanu techniczny Przedmiotu Dostępu lub jego części, (nie 

może to być jednostronna decyzja i PK musi mieć możliwość odniesienia) 

c) Przedmiot Dostępu zagraża życiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska, 

d) Przedmiot Dostępu ma niewyjaśniony stan prawny, (jakie konkretne przypadki, 

prosimy o doprecyzowanie) 

e) doszło do zbycia bądź zajęcia Przedmiotu Dostępu, (powinna być zapewniona 

kontynuacja usług dla PK) 

f) w innych przypadkach w których doszło do zmiany w zakresie Przedmiotu Dostępu 

uniemożliwiające jego wykorzystanie do świadczenia Usług Transmisji RTV zgodnie  

z OR. (zapis zbyt ogólny, prosimy o konkrety) 

21. WARUNKI ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ ŚWIADCZENIA USŁUGI 

1. Przy rozwiązaniu Umowy o Dostęp strony są zobowiązane uzgodnić na piśmie warunki 

zapewniające ochronę interesów Nadawców, którym jest świadczona Usługa Transmisji 

RTV, poprzez ustalenie możliwości zachowania ciągłości świadczenia Usługi Transmisji 

RTV. Przyjmuje się, że taka możliwość nie istnieje w szczególności wobec: 

a) zakazu podmiotowego zmiany wykonawcy zamówienia publicznego po zawarciu  

z nim umowy o udzielenie zamówienia publicznego określonego przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  

b) braku stosownego zlecenia udzielonego przez Nadawcę na świadczenie Usługi 

Transmisji RTV, 

c) braku możliwości prowadzania transmisji wynikającego z konieczności pozyskania 

niezbędnych decyzji pozwoleń i zgód warunkujących uruchomienie emisji  

np. pozyskanie decyzji Prezesa UKE o udzieleniu pozwolenia radiowego, 

d) innych obiektywnych okoliczności jak np. utrata prawa Emitel do Infrastruktury. 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



64 

 

1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na rzecz 

osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy dokonywania przez wierzyciela, zgodnie z art. 509 kc, 

przelewu wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy, w tym wierzytelności  

z tytułu Opłat za Dostęp, bonifikat, kar umownych i odsetek. 

3. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami Oferty i Wzoru Umowy o Dostęp 

obowiązują postanowienia Oferty. 

4. Załączniki do Oferty stanowią jej integralną część. 

23. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 A. Specyfikacja Infrastruktury w zakresie Dostępu do Konstrukcji 

Wysokościowych na Obiektach Emitel 

2. Załącznik nr 1 B. Specyfikacja Infrastruktury w zakresie Dostępu do Konstrukcji 

Wysokościowych na Obiektach dzierżawionych 

3. Załącznik nr 2 A. Specyfikacja techniczna systemów antenowych oraz fizyczna i logiczna 

lokalizacja punktów Dostępu Obiekty Emitel 

4. Załącznik nr 2 B. Specyfikacja techniczna systemów antenowych oraz fizyczna i logiczna 

lokalizacja punktów Dostępu na Obiektach dzierżawionych 

5. Załącznik nr 3 A. Specyfikacja techniczna Szafy telekomunikacyjnej 

6. Załącznik nr 3 B. Standard budowy linii światłowodowych na Obiektach Emitel zgodnie  

z OR 

7. Załącznik nr 3 C. Standard budowy łączników światłowodowych na Obiektach Emitel 

zgodnie z OR  

8. Załącznik nr 4. Wzór Wniosku o zawarcie Umowy Dostęp 

9. Załącznik nr 5. Adresy Emitel 

10. Załącznik nr 6. Wzór Umowy o Dostęp z załącznikami 

11. Załącznik nr 7. Wzór Raportu z Nadzoru Emitel 

I. Załączony do niniejszej decyzji Załącznik nr I stanowi jej integralną część: 

Spis treści załącznika: 

1. Załącznik nr 1 A. Specyfikacja Infrastruktury w zakresie Dostępu do Konstrukcji 

Wysokościowych na Obiektach Emitel 

2. Załącznik nr 1 B. Specyfikacja Infrastruktury w zakresie Dostępu do Konstrukcji 

Wysokościowych na Obiektach dzierżawionych 

3. Załącznik nr 2 A. Specyfikacja techniczna systemów antenowych oraz fizyczna i logiczna 

lokalizacja punktów Dostępu Obiekty Emitel 
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4. Załącznik nr 2 B. Specyfikacja techniczna systemów antenowych oraz fizyczna i logiczna 

lokalizacja punktów Dostępu na Obiektach dzierżawionych 

5. Załącznik nr 3 A. Specyfikacja techniczna Szafy telekomunikacyjnej 

6. Załącznik nr 3 B. Standard budowy linii światłowodowych na Obiektach Emitel zgodnie  

z OR 

7. Załącznik nr 3 C. Standard budowy łączników światłowodowych na Obiektach Emitel 

zgodnie z OR  

8. Załącznik nr 4. Wzór Wniosku o zawarcie Umowy Dostęp 

9. Załącznik nr 5. Adresy Emitel 

10. Załącznik nr 6. Wzór Umowy o Dostęp z załącznikami 

11. Załącznik nr 7. Wzór Raportu z Nadzoru Emitel 

 


