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Pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. (data wpływu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w dniu 12 kwietnia 2018 r.) operator KBTO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „KBTO”) 
poinformował Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) o planowanej 
zmianie treści „Oferty ramowej określającej warunki dostępu telekomunikacyjnego 
do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu »Internet dla 
Mazowsza« (dalej „Oferta ramowa”) oraz zwrócił się z wnioskiem o akceptację 
zmodyfikowanej Oferty ramowej. Modyfikacja względem uprzednio zaakceptowanej Oferty 
ramowej polega m.in. na wprowadzeniu nowych przepustowości dla usługi transmisji danych 
Ethernet oraz wprowadzeniu nowej usługi transmisji danych przy pomocy kanałów Ethernet 
realizowanych przez krajowe punkty wymiany ruchu (IX). 

W odpowiedzi na pismo KBTO, Prezes UKE wskazuje co następuje. 

Pismem z dnia 7 stycznia 2016 r. znak DHRT.WPS.6082.5.2015.4, Prezes UKE wydał opinię 
zatwierdzającą Ofertę ramową1. 

W dniu 17 listopada 2016 r. Prezes UKE opublikował zaktualizowane poziomy opłat 
rynkowych za usługi hurtowe analogiczne do usług oferowanych przez regionalne sieci 
szerokopasmowe2. 

Wprowadzenie do Oferty ramowej nowych opcji przepustowości dla usługi transmisji danych 
Ethernet oraz nowej usługi transmisji danych do IX przyczyni się do zwiększenia możliwości 
realizacji sieci NGA na obszarze województwa mazowieckiego. 

W opinii Prezesa UKE wysokość opłat za nowe opcje usługi transmisji danych oraz wysokość 
opłat za nowe usługi dodatkowe, określone w projekcie Oferty ramowej, zapewnia otwarty, 
efektywny dostęp do sieci na niedyskryminujących warunkach oraz gwarantuje ograniczenie 
negatywnego wpływu na istniejącą konkurencję. Prezes UKE nie zgłasza zastrzeżeń 
do propozycji zmiany Oferty ramowej w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe 
przekazanej przez KBTO. 

Z poważaniem 

Zastępca Prezesa 

Karol Krzywicki 

                                                 
1 https://uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-mazowieckiej-sieci-szerokopasmowej-zrealizowanej-w-
ramach-projektu-internet-dla-mazowsza-17383 
2 http://uke.gov.pl/aktualizacja-referencyjnych-cen-rynkowych-dla-rss-20914 
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