ZAŁĄCZNIK NR 8
do Umowy Ramowej

UMOWA SZCZEGÓŁOWA
USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Umowa Szczegółowa określa warunki współpracy Stron w zakresie dzierżawy
Kanalizacji Kablowej o parametrach, wymaganiach technicznych, w terminie i za cenę
określonych w niniejszym dokumencie.
2. Strony zgodnie oświadczają, że Umowa Szczegółowa zaakceptowana i podpisana przez
OI i OK stanowi integralną część Umowy Ramowej.
3. Przyjęcie do realizacji Usługi odbywa się na podstawie złożonego przez OK i
zaakceptowanego przez OI Zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy
Szczegółowej.
4. OK nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody OI (udzielonej pod rygorem nieważności)
samowolnie wykonywać przeróbek lub zmian w udostępnionej Kanalizacji Kablowej.
5. Strony zobowiązują się do prawidłowego prowadzenia prac lub eksploatacji Kanalizacji
Kablowej tak, aby nie spowodować przerw w świadczeniu Usług, będących następstwem
uszkodzeń kabli telekomunikacyjnych własnych i obcych.
6. OI zobowiązuje się utrzymywać Kanalizację Kablową w stanie zdatnym do korzystania z
niej przez OK.
7. Jeżeli z powodu wykonywania przez OK prac wystąpią jakiekolwiek uszkodzenia
instalacji OI bądź podmiotów trzecich, wówczas OK zobowiązuje się do zaspokojenia
wszelkich roszczeń OI bądź podmiotów trzecich, mogących wyniknąć w związku z
powstałymi uszkodzeniami.
8. W przypadku uszkodzenia kabla światłowodowego OK przez osoby trzecie, OK we
własnym zakresie dokonuje naprawy. Prace polegające na usunięciu uszkodzenia będą
prowadzone w porozumieniu z OI.
9. OI nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich, a które
nastąpiły w toku wykonywanych przez OK prac, w ramach realizacji niniejszej Usługi.
10. OK wykonując działania w ramach Umowy Ramowej, może działać poprzez podmioty
działające na jego zlecenie. OK odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów jak
za własne.
11. OK ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe działanie własnych Urządzeń
telekomunikacyjnych.

2. ZAKRES OFEROWANEJ USŁUGI.
1. Oferowana Usługa polega na umożliwieniu OK dostępu i korzystania z Kanalizacji
Kablowej w celu ułożenia kabli telekomunikacyjnych.
2. Usługa pozwala OK na zbudowaniu na bazie Kanalizacji Kablowej OI własnej
sieci kablowej z koniecznością połączenia na swój koszt własnej sieci do sieci OI.
3. W celu stwierdzenia, czy OK nie narusza postanowień Umowy Ramowej lub Umowy
Szczegółowej, OI ma prawo przeprowadzić w każdym czasie kontrolę wykorzystania
Kanalizacji Kablowej w uzgodnionym przez Strony terminie i w obecności
przedstawiciela OK.

4. W przypadku niestawienia się przedstawiciela OK w umówionym terminie, OI
dokona jednostronnie kontroli.
5. Wszelkie prace na Kanalizacji Kablowej OI, jakie będą wykonywane przez OK lub
podmioty działające w jego imieniu, muszą być wykonywane zgodnie z projektem
technicznym zaakceptowanym przez OI.
6. OK zapewnia uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń oraz ponosi koszty z tym związane,
w zakresie niezbędnym do wykonania prac na Kanalizacji Kablowej OI (np. zajęcie
pasa drogowego i in.).
7. Modernizacja kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji Kablowej polega na
umieszczeniu kabla telekomunikacyjnego OK o parametrach innych niż określone w
projekcie technicznym i wymaga to zmiany Umowy Szczegółowej.
8. W celu modernizacji kabla telekomunikacyjnego OK występuje do OI z zapytaniem
zgodnie z ustaloną procedurą określoną poniżej.
9. OI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń fizycznych (Awaria) powstałych
na kablu OK, a Usługa dzierżawy Kanalizacji nie jest objęta SLA. Wyjątek stanowi
sytuacja, gdzie OK uzgodni z OI warunki współpracy w zakresie serwisu kabla
światłowodowego OK.
10. Ze względu na bezpieczeństwo, OI nie dopuszcza instalowania w studniach
kablowych urządzeń aktywnych takich jak: zasilacze, wzmacniacze itp.

3. PROCEDURA ZAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY MIEDZY STRONAMI.
1. W celu ustalenia możliwości zawarcia Umowy Szczegółowej OK winien wystąpić do
OI z Zapytaniem o możliwość dostępu do Kanalizacji Kablowej, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1.
2. OK w Zapytaniu wskazuje konkretny odcinek Kanalizacji Kablowej, jego zakończenia
preferowany przebieg, długość oraz inne istotne parametry techniczne.
3. W terminie 7 (siedmiu) DR, począwszy od dnia przekazania przez OK wolnego od
braków Zapytania, OI udzieli pisemnej odpowiedzi, co do możliwości dostępu do
Kanalizacji Kablowej, w której:
a) udziela odpowiedzi pozytywnej, dołączając obowiązkowo warunki techniczne,
zgodnie z którymi powinien być wykonany projekt techniczny,
b) udziela odpowiedzi negatywnej podając przyczynę odmowy wydania
warunków technicznych wraz. OI może również wskazać możliwości
rozwiązania alternatywnego.
4. Udzielając odpowiedzi pozytywnej OI dokonuje jednocześnie nieodpłatnej rezerwacji
wolnych zasobów na potrzeby OK w zakresie wynikającym z Zapytania, maksymalnie
na okres 30 (trzydziestu) DR, licząc od daty wysłania do OK pozytywnej odpowiedzi zwanej dalej okresem rezerwacji. Następne przedłużenie rezerwacji będzie odpłatne.
5. Wymogu przedstawienia przez OI Warunków Technicznych oraz sporządzania przez
OK projektu technicznego nie stosuje się, jeżeli OK ubiega się o dostęp do Kanalizacji
Kablowej udostępnionej przez OI na okres kolejny, na podstawie wcześniej zawartej
Umowy.
6. Projekt techniczny, podlegający akceptacji OI, powinien być dostarczony do OI w
terminie 21 (dwudziestu jeden) DR licząc od dnia otrzymania przez OK akceptacji i
warunków technicznych. Projekt techniczny należy przekazać w 2 (dwóch
egzemplarzach w wersji papierowej) i 1 (jednym) egzemplarzu w wersji
elektronicznej (w formacie „PDF”). Projekt powinien być opracowany zgodnie z
wymaganiami określonymi przez OI.
7. OI opiniuje projekt techniczny w ciągu 7 (siedmiu) DR od dnia jego dostarczenia do OI.

8. OI w razie braku akceptacji projektu technicznego, poinformuje o tym OK na
piśmie lub elektronicznie, wskazując szczegółowe uzasadnienie.
9. OI dokonuje akceptacji projektu technicznego w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia
usunięcia braków przez OK.
10. OI zwalnia zarezerwowane zasoby w przypadku, gdy w okresie rezerwacji OK nie
uzyska akceptacji przez OI projektu technicznego.
11. W celu realizacji Usługi, OK wystąpi do OI z Zamówieniem na Kanalizację Kablową,
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowej w oparciu o Zapytanie i ustalony
projekt techniczny.
12. Po upływie okresu rezerwacji, a także wyznaczonego na wniosek dodatkowego okresu
rezerwacji, o ile OK nie wystąpi do OI z Zamówieniem na Kanalizację Kablową, OI
zwalnia uprzednio zarezerwowane zasoby.
13. Przekazanie i zwrot elementów Infrastruktury niezbędnej do realizacji Usługi odbywa
się na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego. Wzór
Protokołu stanowi Załącznik nr 3 do Umowy Szczegółowej.
14. OK po zakończeniu prac instalacyjnych zobowiązany jest również do dostarczenia do
OI dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej. Dokumentacja winna
odzwierciedlać stan faktyczny zainstalowanych Urządzeń telekomunikacyjnych OK,
wykonanych połączeń i instalacji.
15. OK po zakończeniu prac instalacyjnych zobowiązany jest do przeprowadzenia
etykietowania wykonanych połączeń i instalacji.

4. OPŁATY.
Opłaty za Usługę Dzierżawy Kanalizacji Kablowej znajdują się w Załączniku nr 15 do
Umowy Ramowej.

5. ZAŁĄCZNIKI.
Załącznik nr 1 - Zapytanie o możliwość dostępu do Kanalizacji Kablowej.
Załącznik nr 2 – Zamówienie na Usługę dzierżawy Kanalizacji Kablowej.
Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo – odbiorczy.

OK

…………………………………………………………….
(data i podpis)

OI

……………………………………………………………
(data i podpis)

Załącznik nr 1
do Umowy Szczegółowej
USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ

ZAPYTANIE
O MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO KANALIZACJI KABLOWEJ
1. DANE OK:
Nazwa Firmy:
Adres:
Telefon/fax:
e – mail:
Numer KRS/Ewidencji
Działalności
Gospodarczej:
NIP:
REGON:

2. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY:
 - na czas określony od dnia ……………………….. do dnia…………………………..
 - na czas nieokreślony
3. OPIS PRZEBIEGU ZAMAWIANEJ KANALIZACJI KABLOWEJ.
ZAKOŃCZENIE A
Nazwa użytkownika:
Adres studni/ budynku:
Dane kontaktowe (imię
nazwisko, telefon, fax, e-mail):
Opis przebiegu Kanalizacji
Kablowej:

ZAKOŃCZENIE B:
Adres studni/budynku:

4. SPOSÓB WYKORZYSTANIA KANALIZACJI KABLOWEJ (Zakończenie A i B).
Dla kabla światłowodowego  ………………….

Typ kabla i producent:

Inny sposób wykorzystania (opis):

Typ, producent.

5. ODGAŁĘZIENIA.
Adres początkowy
odgałęzienia:
Adres końcowy
odgałęzienia:
Opis przebiegu
odgałęzienia:

SPOSÓB WYKORZYSTANIA KANALIZACJI KABLOWEJ jw.
Dla kabla światłowodowego  ………………….

Typ kabla i producent:

Inny sposób wykorzystania (opis):

Typ, producent:

6. ODGAŁĘZIENIA KOLEJNE*.
Adres początkowy
odgałęzienia:
Adres końcowy
odgałęzienia:
Opis przebiegu
odgałęzienia:

SPOSÓB WYKORZYSTANIA KANALIZACJI KABLOWEJ jw.
Dla kabla światłowodowego  ………………….

Typ kabla i producent:

Inny sposób wykorzystania (opis):

Typ, producent:

7. NAWIĄZANIA.
Planowane nawiązanie do Kanalizacji Kablowej:
Adres:
Opis wprowadzenie/wyprowadzenie kabli do
otaczającego gruntu, budowli:

8.

POWIĄZANIA KOLEJNE*
Planowane nawiązanie do Kanalizacji Kablowej:

Adres:
Opis wprowadzenie/wyprowadzenie kabli do
otaczającego gruntu, budowli:

*OI nie ogranicza ilości odgałęzień i nawiązań w jednym Zapytaniu.
W przypadku skomplikowanej struktury dostępu do Kanalizacji Kablowej załączyć należy na
oddzielnej kartce jej szczegółowy szkic.

9. UWAGI.

…………………………………………………………………………
Data, podpis i pieczęć osoby (-ób)
upoważnionej (-nych) do reprezentowania OK

Załącznik nr 2
do Umowy Szczegółowej
USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ

ZAMÓWIENIE
NA USŁUGĘ DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ
ZAMÓWIENIE NR
DATA

1. DANE ADRESOWE OK:
Nazwa Firmy:
Adres:
Telefon/fax:
e – mail:

2. PUNKTY STYKU:
Punkt styku A:
Nazwa i adres obiektu:
Lokalizacja:

Punkt styku B:
Nazwa i adres obiektu:
Lokalizacja:

3. SPECYFIKACJA USŁUGI:
Dzierżawa Kanalizacji
Kablowej:

1.

Ilość otworów:

 1

2

 ………………..

2.

Mikrokanalizacja/Kanalizacja ….mm:

…………………………………

3.

Długość trasowa: ………………………………………………………….……… m

4. TERMN URUCHOMIENIA I DŁUGOŚĆ TRWANIA USŁUGI:
Okres obowiązywania Usługi:
Planowany termin uruchomienia Usługi:

5. OPŁATY:
Opłaty
Jednorazowa:
Miesięczna abonamentowa:

Wysokość opłaty netto, zł

6. PODPISY STRON:
OK

OI

…………………………………………………………...
(imię i nazwisko, data)

…………………………………………………………...
(imię i nazwisko, data)

Załącznik nr 3
do Umowy Szczegółowej
USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

DOTYCZY:

PROTOKÓŁ NR

 - URUCHOMIENIA
 - ZAPRZESTANIA

DATA

ŚWIADCZENIA USŁUGI

1.

DANE ADRESOWE OK:

Nazwa Firmy:
Adres:
Telefon/fax:
e – mail:

2. DANE ADRESOWE OI:
Nazwa Firmy:

Wirtualne Powiaty 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Al. Jana Pawła 95 B; 21 – 010 Łęczna

Telefon/fax:
e – mail:

3. PARAMETRY USŁUGI:
Odcinek
nr

Punkt Styku A

Punkt Styku B

ID Usługi

Ilość rur/
mikrorur,
szt.

Długość
trasowa
rur/mikrorur,
km

1
2

4. PUNKTY ZAKOŃCZEŃ:
Odcinek nr 1:
Punkt Styku A

Punkt Styku B

Punkt Styku A

Punkt Styku B

Nazwa obiektu:
Lokalizacja:

Odcinek nr 2:
Nazwa obiektu:

Lokalizacja:

5. UWAGI:
Strony potwierdzają zgodność techniczną odebranej/zdanej Usługi z parametrami określonymi
w wyżej wymienionej umowie, projekcie technicznym nr………………………………………….. przydatność do
korzystania i potwierdzają rozpoczęcie /zakończenie* świadczenia Usługi.

6. TERMIN URUCHOMIENIA/ZAPRZESTANIA* ŚWIADCZENIA USŁUGI:
Termin uruchomienia/zaprzestania* świadczenia
Usługi:

7. PODPISY STRON:
OK

OI

…………………………………………………………...
(imię i nazwisko, data)

…………………………………………………………...
(imię i nazwisko, data)

*niepotrzebne skreślić

