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UMOWA SZCZEGÓŁOWA W ZAKRESIE USŁUGI DOSTĘPU  

DO KANALIZACJI KABLOWEJ NR ________  

zawarta w dniu _ _ . _ _ . _ _ _ _ roku w Kętach pomiędzy: 

Beskid Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach, adres 
siedziby: ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378167, o numerze NIP 5492417339, o 
numerze REGON 121463522, o kapitale zakładowym 1.605.000 złotych, zwaną dalej „OSD”, 
reprezentowaną przez dwie osoby ze zbioru niżej wskazanych podmiotów: 

Dariusz Olek – Prezes Zarządu, Marcin Pustelnik – Wiceprezes Zarządu, Grzegorz Czarnota - 
Wiceprezes Zarządu, Gabriela Mleczko – Członek Zarządu 

a 

_____________ z siedzibą w __________, adres siedziby: ul. ______, ___ - _____ ________, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w __________, __ Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____________, NIP:________, 

REGON:_______, kapitał zakładowy: __________, zwaną dalej „OK”, reprezentowaną przez: 

____________________________________ 

lub  

_____________________ prowadzącą(ym) na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod firmą _____________ adres: ul. ___________, 

____ - _________ _________, posiadającą(ym) numer NIP ___________, REGON ________, 

zwaną(ym) dalej „OK”, która(y) staje do Umowy osobiście/ reprezentowaną(ym) przez: 

____________________________________ 

lub  

_____________________, NIP: ____________,  

i 

_____________________, NIP: ____________,  

- prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

_____________________, adres: ul. _____________, ____ - _______ __________, NIP 

______, REGON ______, zwanymi dalej łącznie „OK”, którzy stają do Umowy osobiście/ 

reprezentowanymi przez: 

_______________________________________________ 
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§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Umowa szczegółowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta na podstawie Umowy 
Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym dla Sieci POPC oraz Zamówienia złożonego przez 
OK w oparciu o postanowienia Umowy Ramowej. 

2. Słowa i zwroty użyte w Umowie z dużej litery mają znaczenie nadane im w Umowie Ramowej, 
z tym, że jeżeli Umowa wprowadza inne rozumienie poszczególnych pojęć niż Umowa 
Ramowa, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.  

3. Na potrzeby Umowy wprowadza się następujące pojęcia: 

1) Inspekcja – sprawdzenie braku możliwości technicznych udostępnienia Kanalizacji 
Kablowej wskazanych przez OSD w odpowiedzi na Zamówienie; 

2) Nawiązanie - wprowadzenie lub wyprowadzenie przez OK do/ z Kanalizacji 
Kablowej, ułożonych współbieżnie w jednym kierunku kabli telekomunikacyjnych lub 
kabli telekomunikacyjnych wraz z rurociągami kablowymi do/ z otaczającego gruntu, 
studni kablowych, obiektów budowlanych czy nieruchomości budynkowych; 

3) Odcinek - część Relacji możliwa do określenia przez wskazanie najbliższych 
charakterystycznych studni Kanalizacji Kablowej, stanowiąca fizyczną całość. 
Wskazane graniczne studnie Kanalizacji Kablowej Odcinka charakteryzują się w tym 
przypadku cechą, która określa możliwość zestawienia potencjalnych Relacji w co 
najmniej trzech kierunkach lub stanowią one studnie końcowe Kanalizacji Kablowej; 

4) Odgałęzienie – Odcinek Kanalizacji Kablowej odchodzący od Relacji; 

5) Relacja – czyli ciąg Kanalizacji Kablowej (rur oraz studni Kanalizacji Kablowej) 
umożliwiający ułożenie Infrastruktury OK, położony pomiędzy dwoma punktami (tj. 
punktem A i B); 

4. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad, na jakich OSD zapewnia OK (tj. wydzierżawia) 
dostęp (zarówno w celu montażu, konserwacji, jak i naprawy Infrastruktury OK) do jego 
Kanalizacji Kablowej pierwotnej i wtórnej, będącej elementem Sieci POPC, na określonej 
w Umowie Relacji w celu umożliwienia OK ułożenia własnych kabli telekomunikacyjnych, rur 
Kanalizacji Kablowej wtórnej lub rur Mikrokanalizacji, umożliwiających ułożenie wielu kabli 
telekomunikacyjnych, oraz korzystanie z przełącznic optycznych (ODF), studni i zasobników 
do układania zapasów kabla telekomunikacyjnego oraz realizacji liniowych punktów styku 
z Siecią własną lub sieciami innych operatorów, w Kolokacji, bezpośrednio w studniach 
kablowych OSD lub mufach kablowych. Wyżej opisana usługa dostępu do Kanalizacji 
Kablowej  jest zwana dalej „Usługą”.   
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5. W przypadku woli Stron co do zapewnienia OK dostępu do Kanalizacji Kablowej w innej 
Relacji lub innym Odcinku niż określony w Umowie lub modyfikacji udostępnionego na 
podstawie Umowy Odcinka lub Relacji Kanalizacji Kablowej lub budowy nowego Nawiązania, 
w tym poprzez umieszczenie na tym Odcinku innych elementów Sieci itp., Strony nie zawrą 
nowej Umowy szczegółowej dla Usługi, a jedynie w drodze aneksu dokonają zmiany Umowy 
po przeprowadzeniu procedury Zamówienia.  

6. Komunikacja pomiędzy Stronami po zawarciu Umowy odbywa się w sposób określony 
w Umowie Ramowej. 

§ 2.  

Specyfikacja Usługi  

1. Przedmiotem Umowy jest dostęp do następującego Odcinka Relacji Kanalizacji Kablowej 

OSD:   

Lp. 

Relacja  

Całkowita 
długość  
Odcinka 

[m] 

Ilość 
kabli1 
[szt.]/ 

średnica 
kabli 

Rodzaj 
kabli1 

Panel 
zakończenia 
kabla OK w 
Szafie OSD 

T – tak (należy 
podać liczbę 
wymaganych 
zakończeń na 

Przełącznicach 
OSD lub 

wymaganą 
wielkość 

wyrażoną w U) 

N – nie  

Termin 
udostępnienia 

Kanalizacji 
Kablowej 

(DAU) 

Inne uwagi, w 
tym rodzaj 

dopuszczonych 
elementów do 
umieszczenia 
w Kanalizacji 

Kablowej 
Punkt A  Punkt B  

1.      
 

 

 
 

 

2.      
 

 

 
 

 

TABELA 1 

2. Opłata Abonamentowa naliczana jest od podpisania PZO, zaś od tego dnia nie jest już 

naliczana opłata za rezerwację, o której mowa w § 5 ust. 9 Umowy Ramowej, jeśli rezerwacja 

była odpłatna. Poza Opłatami Abonamentowymi określonymi w Tabeli 2, OK ponosi także 

                                                 
1 Jeśli w Kanalizacji  Kablowej montowana jest zamiast kabli Kanalizacja Kablowa wtórna/Mikrokanalizacja, należy 
podać parametry tej Kanalizacji Kablowej wtórnej/Mikrokanalizacji. 



Załącznik nr 3  

do Umowy Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym do sieci zrealizowanych dla gospodarstw domowych wykonanych w ramach 
projektu POPC.01.01.00-24-0139/17 - Wzór Umowy szczegółowej w zakresie Usługi dostępu do Kanalizacji Kablowej 

 

4 
Dokument chroniony prawem autorskim 

 
 

Opłaty Pozostałe (w tym opłatę za Nadzór OSD oraz za Nawiązania). W zakresie 

nieuregulowanym Umową odnośnie do Opłat, zastosowanie mają postanowienia Cennika i 

Umowy Ramowej. 

Numer Relacji (odpowiada Lp. z Tabeli 1) 
Miesięczna Opłata Abonamentowa za Odcinek Kanalizacji 

Kablowej [zł] 

1.  

2.  

TABELA 2 

§ 3.  

Zasady uruchomienia Usługi, procedura Zamówień po zawarciu Umowy 

1. Uruchomienie, modyfikacja lub rezygnacja z Usługi następuje na podstawie procedury 
Zamówień, określonej w Umowie Ramowej, z tym, że w pierwszej kolejności zastosowanie 
mają postanowienia § 3 ust. 2-10 Umowy, a jedynie w zakresie nieuregulowanym w Umowie 
do Zamówień dotyczących Usługi stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy Ramowej 
dotyczące Zamówień.  

2. Realizację Zamówienia kończy: 

1) w przypadku Zamówień złożonych przed zawarciem Umowy - podpisanie PZO 
i Umowy szczegółowej; 

2) w przypadku Zamówień złożonych po zawarciu Umowy - podpisanie PZO i aneksu 
do Umowy. 

3. Jedno Zamówienie może dotyczyć tylko jednej Relacji. 

4. OK w Zamówieniu na Usługę wskazuje konkretny odcinek Kanalizacji Kablowej, jego 
zakończenia, preferowany przebieg, długość oraz inne istotne parametry techniczne, w tym: 

1) typ i średnicę kabla; 

2) typ i średnicę rur Kanalizacji Kablowej wtórnej lub Mikrokanalizacji. 

5. OSD może odmówić wykonania całości lub części Zamówienia w sytuacjach opisanych 
w Umowie Ramowej, a ponadto jeżeli: 

1) OSD nie ma możliwości technicznych świadczenia Usługi, w szczególności z uwagi na 
rezerwę technologiczną OSD, niedrożność, zajętość lub rezerwację Kanalizacji 
Kablowej, w stopniu uniemożliwiającym jej udostępnienie OK; 
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2) brak jest wolnych zasobów w Kanalizacji Kablowej; 

3) nie jest możliwe wykorzystanie Kanalizacji Kablowej ze względu na bezpieczeństwo 
publiczne, zdrowie publiczne, integralność i bezpieczeństwo Sieci, w szczególności 
stanowiącej infrastrukturę krytyczną; 

4) planowane w Zamówieniu usługi telekomunikacyjne mogą powodować poważne 
zakłócenia w świadczeniu innych usług za pośrednictwem Kanalizacji Kablowej 
objętej Zamówieniem; 

5) OK zamierza umieścić w Kanalizacji Kablowej urządzenia czynne, jak zasilacze, 
wzmacniacze itp. (względy bezpieczeństwa).   

6. W przypadku przekazania przez OSD odpowiedzi, o której mowa w ust. 5, przy powołaniu się 
na brak możliwości technicznych, OK może wystąpić do OSD z wnioskiem o 
przeprowadzenie Inspekcji, złożonym do OSD w terminie do 14 (czternastu) DR od dnia 
przekazania przez OSD odpowiedzi negatywnej. Strony wspólnie przeprowadzą Inspekcję w 
terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż 7 (siedem) DR od otrzymania przez 
OSD wniosku o Inspekcję. Po przeprowadzonej Inspekcji Strony niezwłocznie sporządzą 
protokół.  

7. W przypadku, gdy Inspekcja nie potwierdzi braku możliwości technicznych, protokół 
z Inspekcji będzie zawierał również warunki techniczne właściwe dla realizacji Zamówienia. 
W przypadku, gdy OK bierze udział w Inspekcji, OSD przekazuje OK protokół z Inspekcji, 
podczas Inspekcji. W przeciwnym wypadku OSD przekazuje ten protokół w terminie do 2 
(dwóch) DR od dnia przeprowadzenia Inspekcji.  

8. Z tytułu przeprowadzenia Inspekcji OSD nie pobiera opłat z wyłączeniem sytuacji, w której 
Inspekcja potwierdzi zasadność przekazanej przez OSD odpowiedzi negatywnej tj. brak 
możliwości technicznych. W takiej sytuacji OK będzie zobowiązany uiścić opłatę równą 
opłacie jak za Nadzór OSD, o którym mowa w Umowie Ramowej. W przypadku niestawienia 
się jednej ze Stron w terminie ustalonym na dokonanie Inspekcji, Strona, której przedstawiciel 
stawił się w wyznaczonym miejscu i czasie obciąża drugą Stronę opłatą w wysokości, jak za 1 
(jedną) godzinę Nadzoru OSD, sprawowanego w danych godzinach. 

9. Rezerwacja zasobów Sieci POPC jest opłatna, zgodnie z § 5 ust. 9 Umowy Ramowej. 

10. OSD, na prośbę OK, przekazuje dodatkowe materiały, w tym mapy i szkic przebiegu 
Kanalizacji Kablowej, niezbędne do wykonania projektu technicznego, niezwłocznie, ale nie 
później niż w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia zgłoszenia takiej prośby. 

11. Jeśli Zamówienie dotyczy uruchomienia lub modyfikacji Usługi, warunkiem rozpoczęcia prac 
jest uprzednie podpisanie przez  Strony Umowy lub odpowiednio aneksu do Umowy, jeśli 
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Umowa została już zawarta, a w związku z wykonaniem Zamówienia zmienią się warunki 
realizacji Umowy lub jej zakres. 

§ 4.  

Zasady świadczenia Usługi 

1. OSD zapewnia OK dostęp do Infrastruktury OK umieszczonej w Kanalizacji Kablowej przez 
24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę 7 (siedem) dni w tygodniu przez cały rok 
kalendarzowy. OSD zobowiązany jest udostępnić OK Kanalizację Kablową w celu dokonania 
konserwacji lub  naprawy Infrastruktury OK umieszczonej w Kanalizacji Kablowej. Prace OK 
będą wykonywane pod Nadzorem OSD, o ich terminie i godzinie rozpoczęcia OK 
zobowiązany jest powiadomić OSD co najmniej na 5 (pięć) DR przed ich rozpoczęciem, a w 
przypadku Awarii i Awarii Masowej odpowiednio 8 (osiem) i 2 (dwie) godziny przed 
rozpoczęciem prac.    

2. OSD zobowiązany jest utrzymywać Kanalizację Kablową w stanie zdatnym do korzystania z 
niej przez OK.  

3. W celu stwierdzenia, czy OK nie narusza postanowień Umowy, OSD ma prawo 
przeprowadzić w każdym czasie kontrolę wykorzystania Kanalizacji Kablowej, po uprzednim 
powiadomieniu OK o jej terminie. W czasie kontroli może być obecny przedstawiciel OK. 
Kontrola nie może naruszać ciągłości i jakości świadczonych Usług. 

4. W przypadku niestawienia się przedstawiciela OK w umówionym terminie, OSD dokona 
jednostronnie kontroli. 

5. Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez OK lub podmioty działające w jego imieniu, na 
Kanalizacji Kablowej, w częściowo zajętych otworach, będą zgodne z zaakceptowanym 
projektem technicznym. 

6. Cały otwór Kanalizacji Kablowej może być udostępniony OK w przypadku, gdy wynika to 
z sumy średnic kabli lub rur Kanalizacji Kablowej wtórnej.   

7. Wszelkie prace związane z montażem, wymianą, wykonywaniem dowiązań itp. w Kanalizacji 
Kablowej (w tym studniach) jakie będą wykonywane przez OK lub podmioty działające w jego 
imieniu są traktowane jako Zamówienie i wymagają przeprowadzenia procedury właściwej dla 
Zamówienia, określonej w Umowie.    

8. Standardowo OSD dopuszcza możliwość umieszczania w Kanalizacji Kablowej takich 
elementów jak: zapasy kabli telekomunikacyjnych, stelaże, złącza/mufy PT w studni kablowej 
OSD. Umieszczenie dodatkowych elementów nastąpi po sprawdzeniu przez OSD:  

1) dostępności miejsca w studni kablowej OSD;  

2) możliwości technicznych, 
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3) planów rozwojowych OSD. 

Informacja o zamiarze umieszczenia dodatkowych elementów powinna zostać wyraźnie 
zaznaczona w Zamówieniu. W przypadku odmowy umieszczenia dodatkowych elementów 
w danej studni OSD wskaże najbliższą studnię, w której takie umieszczenie jest możliwe. 

9. Strony zobowiązują się do prawidłowego prowadzenia prac eksploatacyjnych w Kanalizacji 
Kablowej w ramach realizowanych Zamówień, aby nie spowodować przerw w świadczeniu 
Usług detalicznych, będących następstwem uszkodzeń kabli telekomunikacyjnych.  

10. OK zobowiązany jest do: 

1)  utrzymywania porządku, w tym uprzątnięcia miejsca niezwłocznie po wykonaniu prac 
związanych z realizacją Zamówień; 

2) korzystania z Kanalizacji Kablowej w sposób zgodny z postanowieniami Umowy 
Ramowej oraz Umowy i Wymagań, a także wykonanego projektu, w tym do 
niewykonywania samowolnych przeróbek, niepoddzierżawiania Kanalizacji Kablowej 
osobom trzecim; 

3) oznaczania linii kablowych OK umieszczanych w Kanalizacji Kablowej OSD, w 
sposób widoczny, trwały i umożliwiający identyfikację OK będącego ich właścicielem 
oraz Umowy, na podstawie której OSD udostępnia OK Kanalizację Kablową. OK 
zobowiązuje się do zapewnienia aktualności oznaczenia i zastosowanie oznaczeń 
wskazanych przez OSD w wydanych warunkach technicznych; 

4) uzyskiwania na własny koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód i 
pozwoleń na prowadzenie prac i umieszczenie swojej Infrastruktury i kabli w 
Kanalizacji Kablowej (w tym np. decyzji o zajęciu pasa drogowego i uiszczania z tego 
tytułu opłat), związanych z montażem Urządzeń OK. 

§ 5.  

Czas trwania Umowy i jej rozwiązanie  

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony/ na czas ___.  

2. Zasady i tryb rozwiązywania Umowy określa Umowa Ramowa.   
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§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla OK i dwóch 
dla OSD.  

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W zakresie nieuregulowanym stosuje się postanowienia Umowy Ramowej.  

 

za OSD:      za OK: 

…………………………..     ……………………… 


