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Załącznik 3 do Umowy Ramowej z ………………………. 

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych – 
Lambda 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Umowa Szczegółowa zawarta w ……………. nr ……………. 
2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Transmisji 

Danych Lambda o parametrach, wymaganiach technicznych w relacji, w terminie i za cenę 
ustaloną na podstawie cennika opłat określonego w Ofercie Ramowej, Umowie Ramowej, oraz 
każdorazowo w Umowie Realizacji Zamówienia (której wzór stanowi Załącznik 2 Umowy 
Szczegółowej).  

3. Strony zgodnie oświadczają, że każdorazowa Umowa Realizacji Zamówienia zaakceptowana 
i podpisana przez OSD i OI stanowić będzie integralną część Umowy Szczegółowej. Przyjęcie do 
realizacji każdorazowego Zamówienia na Usługę (którego wzór stanowi Załącznik 1 Umowy 
Szczegółowej), złożonego w oparciu o niniejszą Umowę Szczegółową, następuje zgodnie z § 4 
Umowy Ramowej. 

 
§ 2 

DEFINICJE 
W niniejszej Umowie Szczegółowej następujące słowa i określenia należy rozumieć jak podano poniżej 
w treści, a w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie Szczegółowej należy stosować terminy 
zdefiniowane w Umowie Ramowej oraz Ofercie Ramowej.   
Lokalizacja – węzeł sieci OI lub inne miejsce, wskazane w Umowie Realizacji Zamówienia, określone 
przez dokładny adres, do którego zostanie zestawione łącze dostępowe oraz gdzie będą podłączone 
Urządzenia lub Urządzenia OSD;  
Okres Rozliczeniowy SLA – pełny rok kalendarzowy;  
Punkt Dostępu (PD) – punkt techniczny, stanowiący zakończenie sieci, w którym następuje połączenie 
sieci OI z infrastrukturą OSD. Usługę uważa się za dostarczoną w chwili, gdy jest ona dostępna w PD. 
Dla łącza dostępowego PD ma postać portu na Sprzęcie znajdującym się w węźle OI lub innej lokalizacji 
wskazanej w Umowie Realizacji Zamówienia. Rodzaj interfejsu w PD definiowany jest w Umowie 
Realizacji Zamówienia. PD stanowi granicę odpowiedzialności OI za świadczone usługi;  
Sieć OSD  – wszystkie elementy sieci OSD stanowiące Urządzenia i okablowanie sieci OSD;  
Urządzenia – urządzenia dostarczane przez OI dla OSD, niezbędne do korzystania przez OSD z Usługi 
i zarządzane przez OSD w terminie i na warunkach określonych w Umowie Szczegółowej i Umowie 
Realizacji Zamówienia, za których prawidłowe funkcjonowanie odpowiada OSD, ale które w trakcie 
obowiązywania Umowy Szczegółowej i Umowy Realizacji Zamówienia, jak również po ich wygaśnięciu 
lub rozwiązaniu, pozostają własnością OI;  
Usługa – usługa Transmisja Danych Lambda. 
 

§ 3 
OPIS USŁUGI 

1. Usługa posiada rekomendację ITU G.709 i polega na transmisji danych, poprzez fizyczne dołączenie 
sieci OSD poprzez łącza dostępowe do sieci OI i zapewnienie odpowiednich parametrów transmisji 
danych, wewnątrz sieci OI.  



 
 

2. Usługa występuje w wariancie podstawowym i jest realizowana w ramach systemu OI na 
urządzeniach OI. W takim przypadku OI posiada pełne możliwości techniczne do wykonywania 
diagnostyki realizowanej Usługi,  

3. Usługa jest realizowana w Lokalizacji i oddawana w PD.  
4. OI świadczy Usługę w następujących wariantach:  

a) 10 Gb/s 
b) ALIEN 

§ 4 
ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI 

1. Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w terminie do 3 (trzech) DR od daty otrzymania przez OSD 
od OI pisemnego zgłoszenia gotowości do świadczenia Usługi i zostanie potwierdzone podpisaniem 
przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi 
Załącznik 3 Umowy Szczegółowej.   

2. W przypadku niepodpisania przez OSD Protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie określonym 
w ust. 1 powyżej i nie zgłoszenia w tym terminie przez OSD, w formie pisemnej, zastrzeżeń do 
Usługi, data podpisanego jednostronnie przez OI Protokołu zdawczo-odbiorczego będzie uważana 
za dzień udostępnienia Usługi.  
3. W sytuacji zgłoszenia przez OSD zastrzeżeń, co do jakości Usługi i uznania przez OI zasadności 
zastrzeżeń, OI usunie wady Usługi na własny koszt i ryzyko oraz prześle ponowne zgłoszenie 
gotowości do rozpoczęcia świadczenia Usługi zgodnie z ust. 1 powyżej. Ust. 1-2 powyżej stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 5 

ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI 

1. Zakończenie świadczenia Usługi nastąpi w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu 
wypowiedzenia lub upływu czasu na który została zawarta Umowa Realizacji Zamówienia.   

2. OSD jest zobowiązany w terminie do 5 (pięciu) DR od dnia o którym mowa w ust. 1 powyżej, do 
dokonania deinstalacji Urządzeń wykorzystywanych do odbioru Usługi świadczonej przez OI. 
W przypadku braku deinstalacji urządzeń OSD we wskazanym terminie, OI jest upoważniony do 
dokonania deinstalacji Urządzeń oraz urządzeń OSD na koszt OSD oraz ich przechowania. OI nie 
odpowiada jednocześnie za sprawność urządzeń OSD zdemontowanych. Odbiór urządzeń OSD 
przez OSD może nastąpić po uregulowaniu należności na rzecz OI.  

3. Koszt przechowywania urządzeń OSD po ich demontażu jest równy połowie opłat wynikających ze 
świadczonej Usługi. W sytuacji, gdy urządzenia OSD będą przechowywane przez okres 
odpowiadający niepełnym miesiącom kalendarzowym, opłatę za każdy dzień przechowania będzie 
się uiszczać na zasadach pro rata temporis, tj. zgodnie z upływem czasu.  

4. Jeśli urządzenia OSD nie zostaną odebrane w ciągu 60 dni, OI ma prawo:   
a) sprzedać w imieniu OSD urządzenia OSD w drodze otwartej licytacji publicznej; a OSD 

niniejszym upoważnia OI do dokonania takich czynności;   
b) pomniejszyć uzyskane tą drogą kwoty o wszystkie należności OSD na rzecz OI, włącznie 

z kosztem zdemontowania, przechowania Urządzeń OSD i wszelkimi kosztami związanymi ze 
sprzedażą Urządzeń OSD. 

§ 6 
ZGŁASZANIE I USUWANIE AWARII 

1. Wszelkie zgłoszenia Awarii będą dokonywane przez OSD pod wskazany w Umowie Ramowej OI 
Punkt kontaktowy czynny przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę i 7 (siedem) dni w 
tygodniu telefonicznie, na adres e-mail i faksem pod numerami/adresem e-mail wskazany w § 12 
ust. 1 lit. d) Umowy Ramowej.  

2. W przypadku dokonania zgłoszenia telefonicznie, OSD jest zobowiązany do potwierdzenie 
zgłoszenia pod wskazany w Umowie Ramowej OI Punkt kontaktowy poprzez przesłanie pisemnej 



 
 

informacji, na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany w § 12 ust. 1 lit. d) Umowy 
Ramowej.  

3. Przy zgłoszeniu i potwierdzaniu zgłoszenia Awarii OSD powinien podać następujące informacje:  
 nazwę OSD,  
 nazwisko i imię osoby zgłaszającej Awarię,  
 relację,  
 czas wystąpienia Awarii,  
 krótki opis Awarii,  
 kontakt do przedstawiciela OSD z którym należy kontaktować się w sprawie Awarii.  

4. Rozpoczęcie usuwania Awarii przez służby techniczne zostanie podane do informacji OSD 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez OI.  

5. OI zawiadomi OSD faksem lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w § 12 ust. 1 lit. d) Umowy 
Ramowej o fakcie usunięcia Awarii. Zawiadomienie o usunięciu Awarii powinno zawierać:  

6. OSD bezzwłocznie prześle pocztą elektroniczną potwierdzenie usunięcia Awarii.  
7. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia Awarii przez OSD, OI ma prawo do obciążenia OSD 

udokumentowanymi kosztami lub obustronnie uzgodnionymi przez Strony, poniesionymi 
w związku ze zgłoszeniem. Przez nieuzasadnione zgłoszenie Awarii Strony rozumieją również 
Awarię powstałą z winy OSD lub osób trzecich, za które OSD podnosi odpowiedzialność. W tym 
zakresie postanowienie SLA  nie mają zastosowania, 

8. Postanowienia SLA dotyczące zgłaszania i usuwania Awarii oraz kar umownych obciążających OI 
nie mają zastosowania w przypadku:   
 Awarii powstałej z winy OSD, osoby trzeciej lub wskutek Siły wyższej,  
 Prac, o których mowa w § 6 ust. 3 Umowy Ramowej, 
 Siły wyższej. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany Umowy Szczegółowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Formy 
pisemnej wymagają również wszelkie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Szczegółowej lub braku 
woli kontynuacji Umowy Szczegółowej.  

2. Żadna ze Stron nie jest upoważniona do przeniesienia w całości lub części, praw lub obowiązków 
wynikających z Umowy Szczegółowej, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, 
jednakże wspomniana zgoda nie będzie wstrzymywana w sposób bezzasadny.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
4. Załączniki do niniejszej Umowy Szczegółowej stanowią jej integralną część. 

 

       OI                                                            OSD  

  

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

                          (data i podpis)                                                                          (data i podpis)  

 

ZAŁĄCZNIKI:  

1. Załącznik 1 Umowy Szczegółowej – Zamówienie na usługę Transmisja Danych - Lambda  
2. Załącznik 2 Umowy Szczegółowej – Umowy Realizacji Zamówienia  
3. Załącznik 3 Umowy Szczegółowej – Protokół zdawczo-odbiorczy  



 
 

Załącznik 1 – Zamówienie na usługę Transmisji danych LAMBDA 

Zamówienie  Nr  z dn. 

Nazwa OSD   

Numer Umowy Szczegółowej  

Rodzaj zamówienia  Nowe zamówienie  Przedłużenie zamówienia  

Czas obowiązywania umowy  24mc  

Przedmiot umowy  

Relacja  
Rodzaj interfejsu  Numer kanału   

Lokalizacja A Lokalizacja B 

    

 Uwagi  

 

  

Podpis upoważnionego przedstawiciela OSD 

Imię,  nazwisko i podpis Data 

Podpis i pieczątka firmowa  
  



 
 

Załącznik 2 – Umowa Realizacji Zamówienia  

Zamówienie  Nr  z dn. 

Nazwa OSD   

Numer Umowy Szczegółowej  

Rodzaj zamówienia  Nowe zamówienie  Przedłużenie zamówienia  

Czas obowiązywania umowy  24mc  

Przedmiot umowy  

Relacja  
Rodzaj interfejsu  Numer kanału   

Lokalizacja A Lokalizacja B 

    

Opłaty  

Lp. Usługa  Netto PLN 

1.   

2.   

3.   

 Uwagi  

 

  

OSD OI 

Pieczątka imienna i podpis  Pieczątka imienna i podpis 

  



 
 

Załącznik 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy  

Zamówienie  Nr  z dn. 

Nazwa OSD   

Numer Umowy Szczegółowej  

Do Umowy Realizacji Zamówienia nr   

Przedmiot umowy  

Relacja  
Rodzaj interfejsu  Numer kanału 

Lokalizacja A Lokalizacja B 

    

Data rozpoczęcia świadczenia usługi  

 

 Uwagi  

 

  

OSD OI 

Pieczątka imienna i podpis  Pieczątka imienna i podpis 

 

 


