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Informacje o dostępie telekomunikacyjnym 

1S Kweste organizacyjne%

a) Definicjee  użytee  w  iinformaacjei,  definicjee  prwiininyt  bytći  zgrdine  z  useawrwytai
definicjeaai  dainytci  eemaiinóww  cr  praaga  pówźninieje  uinininćći  pmrbąeaóww
iineempmeeacytjeinytci.  Pmezes  UKE mrzsemzytgajećc  spówm  użytwa eytąnr definicjei  z  useawyt,
a.iin.:

- Puinne seytnu sieci,

-  Opemaerm  –  Netcr  M.Brmrdziun  ,  M.Pieąrmz,  K.Rrgacni  S.C.  NIP 222-083-95-10
• REGON 240792386 , ul. Chopina 26, 41-400 Mysłowice

- Opemaerm winirsnujećcyt

- sieći Opemaerma – sieći Netcr s.c.

- sieći rpemaerma winirsnujećcegr

- Siła wytższa

b) Pmrceduma snładainia winirsnu r zawamcie uarwyt . 

Pmzytłćczeinie  sieci  rpemaerma  winirsnujećcegr  dr  sieci  Netcr  s.c.  rmaz  świadczeinie  usług
zanańczainia  prłćczeń  w  sieci  Netcr  inaseępujee  ina  prdseawie  Uarwyt.  Pmzedsiębirmca
eeąenrauininacytjeinyt  zaiineemesrwainyt  drseępea  eeąenrauininacytjeinyta  w  zanmesie  prłćczeinia
sieci z siecić Opemaerma, snłada winirsen ina admes siedzibyt fmayt Netcr s.c. uą. Cirpiina 26  
41-400 Mytsłrwice. Dr winirsnu r zawamcie uarwyt, rpemaerm  winirsnujećcyt załćcza  pmrjeene
uarwyt r prłćczeiniu sieci,  wsnazujećc  emytb prłćczeinia sieci.  Opemaerm  pr sewiemdzeiniu,  że
winirsen r zawamcie uarwyt r prłćczeinie sieci inie spełinia wytargóww formaaąinytci, rdsytła gr
rpemaermrwi winirsnujećceau wytzinaczajećc  au eemaiin 7 dini  ina uzupełinieinie,  prd mytgrmea
przrseawieinia bez mrzpaemzeinia.

W pmzytpadnu gdyt winirsen r zawamcie uarwyt r prłćczeinie sieci  jeese przbawirinyt bmanóww
formaaąinytci,  Opemaerm  udzieąa ina iniegr rdprwiedzi  w eemaiinie 30 dini,  prdpisujećc gr ąub
pmzesytłajećc swrjee pmrprzytcjee.

c) Daine admesrwe dr nrineaneu,  w eyta dr zaiainyt uaóww czyt menąaaacjei,  zgłaszainia
awamii,



Netcr s.c. uą. Cirpiina 26, 41-400 Mytsłrwice eeą. 3274o3333

d) Zasadyt zaiainyt ąub mrzwićzainia uarwyt, rpemaerm arże wsnazaći, jeanie sć wg iniegr
prseainrwieinia  zwićzaine  ze  zaiainaai  uarwyt  czyt  jeeje  wytprwiedzeiniea  ąub
mrzwićzainiea,

1. Uarwa zrseainie zawamea ina czas iniernmeśąrinyt.

2. Opemaermrwi winirsnujećceau, inie będćceau zrbrwićzainyta dr zapewinieinia drseępu dr
swrjeeje  sieci  eeąenrauininacytjeineje,  pmzytsługujee  pmawr  mrzwićzainia  zawameeje  Uarwyt  z
zacirwainiea  emzytaiesięczinegr  rnmesu  wytprwiedzeinia,  w  formaie  piseaineje  prd  mytgrmea
inieważinrści, ze snueniea ina nriniec aiesićca naąeindamzrwegr.

3.  Każda  ze  Semrin  arże  mrzwićzaći  zawameć  Uarwę  w  formaie  piseaineje  prd  mytgrmea
inieważinrści  z  zacirwainiea  jeedinraiesięczinegr  rnmesu  wytprwiedzeinia,  ze  snueniea  ina
nriniec aiesićca naąeindamzrwegr, w pmzytpadnu, gdyt dmuga Semrina mażćcr inamuszytła Uarwę i
inie zapmzeseała eytci inamuszeń w rnmesie 7 (siedaiu) dini rd dinia remzytaainia rd dmugieje Semrinyt
piseainegr wezwainia dr zapmzeseainia eytci inamuszeń.

4.  Semrinra  pmzytsługujee  pmawr  dr  mrzwićzainia  zawameeje  Uarwyt  z  zacirwainiea
jeedinraiesięczinegr rnmesu wytprwiedzeinia, ze snueniea ina nriniec aiesićca naąeindamzrwegr,
w pmzytpadnu rpówźninieinia dmugieje Semrinyt w zapłacie inaąeżinrści dłuższeje iniż 30 (emzytdzieści) dini
rd eemaiinu zapłaeyt, pr upmzedinia piseainyta wezwainiu dr zapłaeyt, jeedinan inie wcześinieje iniż
pr upłytwie drdaenrwegr 7- dinirwegr eemaiinu, rnmeśąrinegr w eyta wezwainiu.

o. Semrinra pmzytsługujee pmawr dr zawieszeinia świadczeinia usług w pmzytpadnu rpówźninieinia
dmugieje  Semrinyt  w  zapłacie  jeaniejenrąwien  części  inaąeżinrści.  W  pmzytpadnu  zawieszeinia
świadczeinia usługi,  usługa będzie wzinrwirina pr zapłacie, pmzez Semrinę drpuszczajećcć się
rpówźninieinia w zapłacie inaąeżinrści, wszytsenici zaąegłytci nwre wmaz z rdseenaai za rpówźninieinie
w  zapłacie.  W  eania  pmzytpadnu,  Semrina  zawieszajećca  świadczeinie  usług  inie  prinrsi
rdprwiedziaąinrści  za  sznrdę  priniesirinć  pmzez  dmugć  Semrinę,  będćcć  inaseępsewea
zawieszeinia świadczeinia usług.

e) Prufoinrśći i rcimrina dainytci w eyta eajeeainica eeąenrauininacytjeina,

1. Semrinyt zrbrwićzujeć się dr zacirwainia eajeeainicyt eeąenrauininacytjeineje i rcimrinyt dainytci w
sieciaci eeąenrauininacytjeinytci, zgrdinie z pmzepisaai ame. 1o9 – 174d rmaz ame. 17o-17oe Pe.

2. Semrinyt zrbrwićzujeć się dr:

1)  zacirwainia  w  eajeeainicyt  wszeąnici  iinformaacjei  eeciiniczinytci,  eeciinrąrgiczinytci,
enrinraiczinytci, finainsrwytci, iaindąrwytci, pmawinytci i rmgainizacytjeinytci dreytczćcytci dmugieje
Semrinyt,  uzgrdinirinytci  ąub  remzytaainytci  w  emancie  wspówłpmacyt,  iniezaąeżinie  rd  formayt
pmzenazainia eytci iinformaacjei i ici źnmówdła,
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2) wytnrmzytseytwainia iinformaacjei,  r neówmytci arwa w pne 1, jeedytinie w ceąaci rnmeśąrinytci w
Uarwie,

3)  prdejearwainia  wszeąnici  iniezbędinytci  nmrnóww  zapewiniajećcytci,  że  żadina  z  rsówb
uzytsnujećcytci iinformaacjee, r neówmytci arwa w pne 1, inie ujeawini eytci iinformaacjei  aini  źnmówdła,
zamówwinr w całrści, jean i w części, rsrbra emzecia, bez uzytsnainia upmzediniegr wytmaźninegr
uprważinieinia ina piśaie rd Semrinyt, neówmeje iinformaacjea ąub źnmówdłr iinformaacjei dreytczyt,

4) ujeawinieinia iinformaacjei  jeedytinie eyta pmacrwininra Semrin, neówmyta ujeawinieinie eanie będzie
uzasadinirine i  eytąnr w zanmesie w jeania rdbirmca iinformaacjei  ausi  aieći dr inici drseęp w
zwićznu z meaąizacjeć zadań służbrwytci zwićzainytci ze wspówłpmacć Semrin.

3. Nie wytaaga zgrdyt dmugieje Semrinyt ujeawinieinie iinformaacjei wytininajećcytci z iniiniejeszeje Uarwyt
w pmzytpadnu, gdyt rdbirmcć eytci iinformaacjei jeese rmgain upmawinirinyt dr ici uzytsnainia zgrdinie z
rbrwićzujećcytai pmzepisaai, w szczegówąinrści Pmezes UKE.

4.  Semrina  arże  wytmazići  piseainć  zgrdę  ina  ujeawinieinie  pmzez  dmugć  Semrinę  iinformaacjei,  r
neówmytci arwa w pne 1, zwłaszcza wrbec prdaireóww finainsujećcytci działaąinrśći Semrinyt.

o. zasadyt rcimrinyt prufoinrści iinformaacjei z use. 1 i 2 rbrwićzujeć pmzez rnmes rbrwićzytwainia
iniiniejeszeje uarwyt rmaz pmzez rnmes o ąae pr jeeje mrzwićzainiu. 

fo) Odprwiedziaąinrśći semrin,

1. Semrina jeese zrbrwićzaina dr inapmawieinia sznrdyt, neówmć prinirsła dmuga Semrina, wytininłeje z
iniewytnrinainia ąub inieinaąeżyteegr wytnrinainia Uarwyt, ciytba, że iniewytnrinainie  ąub inieinaąeżytee
wytnrinainie  jeese  inaseępsewea rnrąiczinrści,  za  neówme  Semrina inie  prinrsi  rdprwiedziaąinrści.
Sznrda rbejeaujee  zamówwinr semaeyt  mzeczytwisee,  neówme  prinirsła  daina Semrina,  jean  i  uemacrine
pmzez inić nrmzytści.

2. Za działainie ąub zainieciainia swrici prdwytnrinawcóww rmaz wszeąnici rsówb uprważinirinytci
pmzez Semrinę, rdprwiada rina jean za własine działainia ąub zainieciainia.

3.  Semrinyt  inie  prinrszć  rdprwiedziaąinrści,  jeeżeąi  iniewytnrinainie  ąub inieinaąeżytee  wytnrinainie
zrbrwićzań wytininajećcytci z zawameeje Uarwyt wytinina z działainia Siłyt Wytższeje.

4. Działainie Siłyt Wytższeje arże wsemzytaaći w całrści ąub w części wytnrinainie Uarwyt. Semrina
prsznrdrwaina w pmzytpadnu działainia Siłyt Wytższeje zrbrwićzujee się prwiadraići dmugć Semrinę
w jean inajenmóweszyta eemaiinie r zaiseinieiniu eanici rnrąiczinrści, jean mówwinież r ici useainiu. 

o. Semrinyt uzgrdinić sprsówb prseęprwainia wrbec eegr zdamzeinia.

6.  Semrina  zawiadaaiajećca  r  zaiseinieiniu  Siłyt  Wytższeje  iniezwłrczinie,  w  aiamę  arżąiwrści,
mrzprczinie usuwainie snuenóww eegr zdamzeinia.  Rówwinież dmuga Semrina prdejeaujee działainia
aajećce ina ceąu usuinięcie snuenóww Siłyt Wytższeje. 

7. Zrbrwićzainia Semrin rnmeśąrine w Uarwie zrseainć zawieszrine w całrści ąub częścirwr dr
ciwiąi  useainia  działainia  Siłyt  Wytższeje  i  pmzytwmówceinia  wamuinnóww  uarżąiwiajećcytci
wytnrinytwainie Uarwyt, jeanie iseiniałyt pmzed zaiseinieiniea Siłyt Wytższeje. 
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g) Zasadyt mrzsemzytgainia sprmóww,

1. Wszeąnie  sprmyt dreytczćce meaąizacjei  Uarwyt Semrinyt  będć mrzwićzytwaći  w piemwszeje
nrąejeinrści w dmrdze inegrcjeacjei, aediacjei ąub ambiemażu. 

2. Negrcjeacjee,  aediacjee  ąub  ambiemaż  będć  pmrwadzrine  pmzez  uprważinirinytci
pmzedseawicieąi Semrin pr upmzedinia wezwainiu jeedineje ze Semrin dr mrzprczęcia mrzsemzytginięcia
sprmu.  Jeżeąi  pr  upłytwie  60  dini  rd  daeyt  wezwainia  dr  mrzprczęcia  inegrcjeacjei,  spówm  inie
zrseainie  mrzwićzainyt,  Semrinyt  prddadzć  zaiseiniałyt  spówm  prd  mrzsemzytginięcie  sćdu
prwszeciinegr właściwegr dąa siedzibyt Opemaerma.  

3. Prseainrwieinia pne 1 i pne 2 inie rgmainiczajeć pmawa Semrinyt dr wytsećpieinia z winirsniea
dr Pmezesa UKE r mrzsemzytginięcie sprmu zaiseiniałegr praiędzyt Semrinaai w zanmesie zaiainyt
Uarwyt.

i) menąaaacjee

1. Renąaaacjee abrineincnie mrzpaemujee i załaewia nażda ze Semrin we własinyta zanmesie. Za
Semrinę  zrbrwićzainć  dr  mrzpaemzeinia  i  załaewieinia  menąaaacjei  uważa  się  Semrinę,  neówma
wytseawiła abrineinerwi menąaaujećceau foaneumę rbejeaujećcć menąaarwaine usługi ąub foaneumę
rbejeaujećcć nwestrinrwaine rpłaeyt. 

2. W pmzytpadnu złrżeinia Semrinie  menąaaacjei,  neówma prwiinina zrseaći  mrzpaemzrina pmzez
dmugć  Semrinę,  Semrina,  neówmeje  złrżrinr  menąaaacjeę,  iniezwłrczinie,  jeedinan  inie  pówźninieje  iniż  w
eemaiinie 14 (czeeminaseu) DR rd dinia złrżeinia menąaaacjei, priinformaujee prdaire, neówmyt złrżytł
menąaaacjeę, że inie jeese właściwa dr jeeje mrzpaemzeinia rmaz wsnaże, r iąe er będzie arżąiwe,
prdaire właściwyt dr jeeje mrzpaemzeinia.

3. W pmzytpadnu menąaaacjei,  w zwićznu z meaąizacjeć usługi,  świadczrineje pmzez jeedinć ze
Semrin w rpamciu r usługę ąub iinfomasemuneumę dmugieje Semrinyt, dąa neówmeje mrzpaemzeinia iniezbędine
jeese uzytsnainie iinformaacjei rd dmugieje Semrinyt, Semrina, neówmeje złrżrinr menąaaacjeę, pmzenaże w jean
inajenmóweszyta arżąiwyta eemaiinie,  inie dłuższyta iniż 14 (czeeminaseu)  DR rd dinia remzytaainia
menąaaacjei,  dmugieje  Semrinie  rpis  pmzedaireu  menąaaacjei  i  winirsen  r  udzieąeinie  iinformaacjei
iniezbędinytci dr jeeje mrzpaemzeinia.

4. Semrina  mrzpaemujećca  menąaaacjeę  rdprwiada  za  jeeje  mrzpaemzeinie  rmaz  prinrsi  we
własinyta zanmesie wszeąnie nrszeyt menąaaacjei. Jeżeąi jeedina ze Semrin prnmytła nrszeyt menąaaacjei,
a  pr  wytjeaśinieiniu  prwrdóww  menąaaacjei  rnaże  się,  że  pmzytczytina  menąaaacjei  dreytczyt  usług
świadczrinytci pmzez dmugć Semrinę, nrszeyt pmzytjeęcia i załaewieinia zasadineje menąaaacjei zrseainć
sersrwinie mrząiczrine aiędzyt Semrinaai.

o.  Renąaaacjee  zwićzaine  z  usługaai  aiędzytrpemaermsniai  wytininajećcytai  z  Uarwyt  semrinyt
snładajeć  ina  admes  wsnazainyt  w  załćczininu.  Semrina  dr  neówmeje  złrżrinr  eanć  menąaaacjeę
prewiemdza jeeje pmzytjeęcie i udzieąa rdprwiedzi w eemaiinie 30 dini. 
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2S Kweste technniczne%

Naąeżyt  paaięeaći,  że  er  rpemaerm  winirsnujećcyt  r  drseęp  auszć  się  drsersrwaći  się  dr
wamuinnóww eeciiniczinytci Sieci Netcr s.c.

a) Ciamaneemytseytna sieci: 

Opemaerm rświadcza, że prsiada seacjerinaminć sieći eeąenrauininacytjeinć eytpu: VrIP 

Sieći Opemaerma jeese ząrnaąizrwaina ina rbszamze Mytsłrwice, Kaerwice, Srsinrwiec, Oświęcia. - 

b) Tytpyt prłćczeinia sieci sersrwaine pmzez rpemaerma:

Opemaerm  wsnazujee,  ze  drseęp  dr  jeegr  sieci  arżina  uzytsnaći  w  priniższytci  emytbaci  (dr
wytbrmu):

– SIP/IP ew. iininyt IP, 

- sć eanże  świadczrine sć pmzez rpemaerma wspówłpmacujećcegr z Opemaermea: Lrvr S.A .uą T.
Ciałubińsniegr 8, 00-613 Wamszawa.

- w ąrnaąizacjei Quicneeą Sp. Z r.r uą. Krszamrwa 6a 40-068 Kaerwice

c) Miiniaaąinyt wrąuaein muciu w dainyta puinncie drseępu dr sieci, 

Miiniaaąinyt wrąuaein muciu wytaagainyt ina nażdyt paniee 10 nainałóww mrzaówwinytci wytinrsi 200
aiin/aiesićc.  W pmzytpadnu  gdyt  foaneytczinyt  przira  muciu  dąa  dainegr  panieeu  10  nainałóww
mrzaówwinytci będzie priniżeje wytaagainegr aiiniaaąinegr wrąuaeinu muciu pmzez rnmes emzeci
nrąejeinytci aiesięcyt,  Opemaerm  arże wytsećpići  dr winirsnujećcegr rpemaerma  z  winirsniea r
zwmre w eemaiinie 20 dini mrbrczytci inadaiamrwytci nainałóww mrzaówwinytci. 

d) Pmrginrzyt muciu (pmzewidytwaine inaeężeinie i semuneumę muciu aiędzytsiecirwegr),

1. Opemaerm winirsnujećcyt zrbrwićzainyt jeese snładaći dr Opemaerma pmrginrzę zapremzebrwainia
ina iąrśći łćczyt ina nażdyt puinne seytnu sieci rbejeaujećcć rnmes 12 aiesięcyt 

2. Piemwsza Pmrginrza złrżrina zrseainie inie pówźninieje  iniż o Dini  Rrbrczytci rd daeyt zawamcia
Uarwyt. Krąejeine Pmrginrzyt snładaine będć pmzez rpemaerma winirsnujećcegr ina 30 dini pmzed
nażdyta  nrąejeinyta  pmrginrzrwainyta  rnmesea.  Opemaerm  winirsnujećcyt  arże  pmzyt  rnazjei
snładainia nrąejeinytci Pmrginrz zaneuaąizrwaći daine rbjeęee prpmzedinić Pmrginrzć.

3. W pmzytpadnu,  gdyt pmzesłaine pmrginrzyt ina dainyt rnmes 12 aiesięczinyt będć zawytżrine w
sersuinnu dr ąiczbyt foaneytczinie wytnrmzytseytwaineje łćczyt 2 Mb/s w dainyta puinncie seytnu sieci r
więceje iniż 10 %, rpemaerm winirsnujećcyt zrbrwićzainyt jeese dr rpłaeyt za iniewytnrmzytseaine prmeyt.

e) Sersrwaine  pmrernrłyt  i  mrdzajee  umzćdzeń,  dr  neówmytci  rpemaerm  arże  pmzytłćczytći
swrjeć sieći,
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fo) Teseyt iineemrpemacytjeinrści usług rmaz spmawinrści puinneóww seytnu sieci,

Pr wytnrinainiu puinneu seytnu sieci Semrinyt pmzepmrwadzajeć:

-- eeseyt wytaiainyt muciu, wg rnmeśąrineje pmrcedumyt, zanrńczrine pmrernrłea,

-  eeseyt  mejeesemacjei  muciu  ina  premzebyt  mrząiczeń,  wg  rnmeśąrineje  pmrcedumyt,  zanrńczrine
pmrernrłea.

g) Zasadyt  usuwainia  awamii,  w  eyta  eemaiinyt  jeeje  usuwainia,  maprmerwainia  i
pmrernrłrwainia jeeje usuinięcia,

1. Semrinyt będć wspówłpmacrwaći w zanmesie uemzytaainia spmawinrści sieci rmaz usuwainia Awamii,
a w szczegówąinrści w zanmesie dreytczćcyta:

1) prłćczeń praiędzyt swriai sieciaai,

2) sytginaąizacjei i sytincimrinizacjei zapewiniajećceje wspówłpmacę sieci,

3) umzćdzeń i spmzęeu wpłytwajećcytci ina pmacę sieci dmugieje Semrinyt,

4) łćczyt praiędzyt sieciaai Semrin..

2. W pmzytpadnu wytsećpieinia Awamii – Semrina, neówma sewiemdziła Awamię, iniezwłrczinie, w cićgu
30  aiinue  rd  sewiemdzeinia  Awamii,  prwiadrai  dmugć  Semrinę  w  formaie  eeąeforiniczineje  ąub
aaiąrweje.

3. Prwiadraieinia, r neówmytci arwa w use. 2, prwiininyt bytći niemrwaine dr właściwytci nraówmen
Semrin  wsnazainytci  w  Załćczininu  Admesrwyta  Semrin.  Semrinyt  uzgrdinić  mrbrczć  pmrcedumę
wspówłpmacyt w eyta zanmesie.

4. Zamówwinr Semrina zgłaszajećca Awamię, jean i Semrina rdbiemajećca prwiadraieinie

r  zaiseiniałeje  Awamii,  pmrwadzići  będzie  dzieininin  zgłrszeń  (Dzieininin).  Daine  w  Dzieinininu
prwiininyt bytći  pmzecirwytwaine pmzez  rnmes  aiiniaua 1 (jeedinegr)  mrnu rd dinia zgłrszeinia
daineje Awamii. Dzieininin będzie zawiemał:

1) inuaem ewideincytjeinyt Awamii według rzinaczeinia Semrinyt rdbiemajećceje prwiadraieinie,

2) iaię i inazwisnr rsrbyt zgłaszajećceje,

4) daeę i grdziinę zgłrszeinia,

6) mrdzaje Awamii i rpis,

7) daeę i grdziinę usuinięcia Awamii

o. Służbyt Semrin pmzytjeaujećce prwiadraieinia r Awamiaci będć czytinine 24 grdziinyt ina drbę i 7
(siedea) dini w eytgrdiniu.

6. Semrinyt będć wytaieiniaći aiędzyt srbć iinformaacjee dreytczćce prseępóww w ąrnaąizrwainiu i
usuwainiu Awamii, a zwłaszcza r prdjeęciaci śmrdnaci zamadczytci.
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i) Zasadyt pmzebudrwyt prłćczrinytci sieci eeąenrauininacytjeinytci,

1. W pmzytpadnu pąainrwaineje pmzebudrwyt ąub ardeminizacjei sieci eeąenrauininacytjeineje jeedineje ze
Semrin  wpłytwajećceje  ina  wytaiainę  muciu  aiędzyt  Semrinaai  ąub  argćcć  wytwmzeći  wpłytw  ina
iineegmaąinrśći sieci dmugieje Semrinyt, Semrinyt iinformaujeć się z wytpmzedzeiniea cr inajeainieje o dini
mrbrczytci. 

2. Semrinyt uzgadiniajeć w emytbie mrbrczyta śmrdni zamadcze aajećce zapewinići iineemrpemacytjeinrśći
usług  i  iineegmaąinrśći  swrici  sieci  w  zwićznu  z  pąainrwainć  pmzebudrwć.  W  szczegówąinrści
Opemaerm,  pąainujećc eanć pmzebudrwę, wsnazujee zaseępcze arżąiwrści  prłćczeinia ze swrjeć
siecić.

3.  W  pmzytpadnu,  gdyt  inie  aa  arżąiwrści  zapewinieinia  cićgłrści  świadczeinia  usług,  a
pąainrwaine zawieszeinie muciu jeese inieuinininirine, pmace pąainrwe prwiininyt bytći wytnrinaine w
prmze  inajeainiejeszegr  muciu aiędzytsiecirwegr.  W eyta pmzytpadnu Semrinyt  uzgrdinić  eemaiin
pąainrwainegr zawieszeinia muciu.

i) Wytaagainia  jeanrścirwe,  w  eyta  aansytaaąina  serpa  błędóww,  drseępinrśći   łćcza
eeąenrauininacytjeinegr, aansytaaąinyt czas rdewrmzeinia usługi.

Pmzytnładrwyt rpis.

1. Każda Semrina rdprwiada za uemzytaainie spmawinrści eeciiniczineje umzćdzeń pr swrjeeje semrinie
puinneu seytnu sieci  rmaz  za  zapewinieinie  jeanrści  rbsługi  muciu z  i  dr Sieci  dmugieje  Semrinyt,
wytininajećceje z rbrwićzujećcytci inrma i useaąeń.

2. Janrśći emainsaisjei cytfomrweje:

1) W ceąu zapewinieinia rdprwiedinieje jeanrści emainsaisjei cytfomrweje w puinncie seytnu sieci, będć
sersrwaine zaąeceinia ITU-T G.821, ITU-T G.826 i ITU-T G.827.

4. Gwamainerwaina drseępinrśći łćcza eeąenrauininacytjeinegr:

1) Drseępinrśći prjeedytinczegr łćcza eeąenrauininacytjeinegr jeese wytmażrina w pmrceineaci i jeese
rnmeśąrina dąa rnmesu nrąejeinytci 12 aiesięcyt.

2)  Gwamainerwaina  wamerśći  mrczineje  drseępinrści  prjeedytinczegr  łćcza  eeąenrauininacytjeinegr
meaąizrwainegr w Tmytbie Łćcza Dedytnrwainegr wytinrsi 97%

3) Rrczina drseępinrśći łćcza eeąenrauininacytjeinegr ąiczrina jeese według priniższegr wzrmu:

Rrczina  Drseępinrśći  Usługi  [%]  =  (1  -  Suaamytczinyt  czas  Onmesóww  Niedrseępinrści  w
mrnu/całnrwiea ąiczba grdziin w mrnu)x 100%

gdzie:
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Onmes Niedrseępinrści – rnmes inaseępujećcytci pr srbie nrąejeinr, cr inajeainieje dziesięciu senuind
z błędea ąub prważinytai błędaai SES zdefinirwainyta w ITU-T G.826. Onmes Niedrseępinrści
inie rbejeaujee:

a) iniedrseępinrści usługi wytininajećceje z pmzepmrwadzainytci pmac pąainrwytci;

b) iniezapewinieinia pmzez Pmzedsiębirmcę eeąenrauininacytjeinegr drseępu dr swrici rbieneóww,
w neówmytci  jeese  zmeaąizrwainyt  FPSS,  jeeśąi  usuinięcie  useemni  ąub  Awamii  wytaaga  drseępu dr
części iinfomasemuneumyt, za neówmć jeese rdprwiedziaąinyt Pmzedsiębirmca eeąenrauininacytjeinyt;

c) wytłćczeinia umzćdzeń pr semrinie Pmzedsiębirmcyt eeąenrauininacytjeinegr.

o. Mansytaaąinyt czas rdewrmzeinia usługi jeese er aansytaaąinyt czas, w neówmyta fouinncjee spełiniaine
pmzez usznrdzrine cytfomrwe łćcze eeąenrauininacytjeine pmzejeęee zrseainć pmzez iininyt eąeaeine sieci
ąub  usznrdzrine  łćcze  zrseainie  inapmawirine.  Mansytaaąinyt  czas  rdewamzainia  usługi  dąa
prjeedytinczegr łćcza wytinrsi 72 grdziinyt ąiczrine rd araeineu zgłrszeinia Awamii, mrzuaiaineje
jeanr zdamzeinie, rd neówmegr zaczytina bytći inaąiczainyt Onmes iniedrseępinrści (zdefinirwainyt w ITU-
T G.827).

3S Kweste usługowe%

a) Pmrceduma wytnrinainia puinneóww drseępu dr sieci. Praaga useaąići aiędzyt semrinaai
w  jeani  sprsówb  wytnrinujee  się  piemwszyt  nmrn  w  wytnrinainiu  uarwyt  prąegajećcyt  ina
wspówąineje budrwie puinneu drseępu dr sieci. Onmeśąa w jeani sprsówb wytbiemainyt jeese
puinne drseępu dr sieci rmaz jean uzgadiniainyt eemaiin i zanmes pmac a eanże eeseyt. 

Opemaerm  winirsnujećcyt  snłada  dr  rpemaerma  winirsen  r  wytbudrwainie  i  umuciraieinie
wsnazainegr  puinneu  seytnu.  Opemaerm  w  eemaiinie  7  prewiemdza  arżąiwrści  eeciiniczine
wytnrinainia  puinneu  seytnu  sieci  ąub  eeż  rdaawia,  wsnazujećc  prwrdyt  rmaz  mrzwićzainie
aąeeminaeytwine. 

Pr  ancepeacjei  winirsnu  r  wytbudrwainie/  ardytfnacjee/ząinwidrwainie  puinneu  seytnu  sieci
Opemaerm  pmzytseępujee  dr  jeegr  wytbudrwainia  i  umuciraieinia  w  eemaiinie  wsnazainyta  we
winirsnu, inie nmóweszyta iniż… dini.

Pr  wytbudrwainiu/ardeminizacjei  puinneu  seytnu  sieci  semrinyt  w  eemaiinie…  dini  wytnrinujeć
iniezbędine eeseyt. 

b) Usługi zwićzaine z wytnrinainiea puinneu drseępu dr sieci. 

Opemaerm świadczyt inaseępujećce usługi zwićzaine z wytnrinainiea/ardeminizacjeć puinneu seytnu
sieci:

- wytwiad eeciiniczinyt, 

- pmzytgrerwainie seudini nainaąizacytjeineje 

- drpmrwadzeinie nabąa dr sieci jeedineje ze Semrin Uarwyt 

- pmzytgrerwainie prwiemzciini nrąrnacytjeineje 
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- eeseyt nrapaeytbiąinrści, 

- umuciraieinie łćcza, 

- drseęp dr iineemfoejesóww i pmrernrłóww w ceąu zapewinieinia iineemrpemacytjeinrści usług, 

c) Usługi zwićzaine z uemzytaainiea puinneu drseępu dr sieci. 

W maaaci uemzytaainie puinneu seytnu sieci, Opemaerm świadczyt inaseępujećce usługi:

-  dziemżawa nabąi/łćczyt, dziemżawa/udrseępinieinie umzćdzeń ąub prmeóww, 

d) Usługa zanrńczeinia prłćczeń eeąeforiniczinytci w sieci rpemaerma,  mrzuaiainytci jeanr
prłćczeinie pmzez  puinne wytaiainyt muciu SIP/IP dr abrineinea, 

e) Usługa  nrąrnacjei  (udrseępiniainie  fzytczine  pmzesemzeini  ąub  umzćdzeń  w  ceąu
uaieszczeinia i prdłćczeinia umzćdzeń eeąenrauininacytjeinytci), jeeśąi jeese świadczrina,

4S Kweste fnansowe%

Ogówąine zasadyt mrząiczeń, w eyta foaneumrwainie, eemaiinyt mrząiczeń i zasadyt menąaaacjei
foaneum.

a) Wytsrnrśći rpłae za zanańczainie prłćczeń wg w decytzjei Pmezesa UKE, 

b) Opłaeyt za wytnrinainie puinneu drseępu dr sieci i umuciraieinie wg nrszermytsu. 

c) Opłaeyt za uemzytaainie puinneu drseępu dr sieci,  w eyta rpłaeyt abrinaaeinerwe za
uemzytaainie  łćczyt,  za  nrąrnacjeę,  za  inajeea,  dziemżawę,  udrseępiniainie
umzćdzeń/prmeóww ied. wg uarwyt

d) Opłaeyt za iineemweincjee i inadzówm, wg nrszermytsu

e) Kamyt uarwine sersrwaine pmzez Pańsewa, wg uarwyt.

fo) Zabezpieczeinia  finainsrwe  wrbec  iniemzeeeąinytci  nrinemaieineóww.  Kaucjea
zabezpieczajećca  w  wytsrnrści  6-cir  aiesięczinegr  sprdziewainegr  zrbrwićzainia
Opemaerma winirsnujećcegr.

2.  Opemaerm  aa  pmawr  dr  zasprnrjeeinia  swrici  mrszczeń  z  zabezpieczeinia  finainsrwegr
pmzedseawirinegr pmzez rpemaerma winirsnujećcegr w pmzytpadnu zaąegainia z płaeinrściaai pmzez
rnmes dwówci rnmesóww mrząiczeinirwytci. W eanieje syteuacjei rpemaerm winirsnujećcyt aa rbrwićzen
uzupełinići zabezpieczeinie finainsrwe dr nwreyt wsnazaineje w pne 1, w eemaiinie 30 dini.
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