Strona 1

Załącznik 7 do Umowy Ramowej z dnia [ ] roku

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Transmisji Danych Lambda
zawarta w dniu [ ] w [ ]
pomiędzy
[ ], zwanym dalej „OI”
a
[ ], zwanym dalej „OSD”.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Umowa Szczegółowa została zawarta na [okres [ ] / na czas nieokreślony].
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 w Umowie Ramowej oraz niniejszej Umowie Szczegółowej.
3. Informacje na temat Infrastruktury, niezbędne do złożenia Zamówienia na Usługę są
dostępne za pośrednictwem portalu informacyjnego OI, o którym mowa w Umowie
Ramowej.

§2
DEFINICJE
W niniejszej Umowie Szczegółowej słowa i wyrażenia mają znaczenie przypisane im w Ofercie
Ramowej oraz zgodnie z poniższymi definicjami:
a) Lokalizacja – węzeł sieci OI lub inne miejsce, wskazane w Zamówieniu na Usługę,
określone przez dokładny adres, do którego zostanie zestawione łącze dostępowe oraz
gdzie będą podłączone Urządzenia lub Urządzenia OSD;
b) Sieć OSD – wszystkie elementy Sieci Telekomunikacyjnej OSD stanowiące Urządzenia i
okablowanie sieci OSD;
c) Usługa – usługa Transmisji Danych Lambda.
§3
OPIS USŁUGI
1. Usługa obejmuje dzierżawę kanału optycznego w systemie xWDM umożliwiają cego
transmisję sygnałów o określonej przepływności oraz długości fali optycznej zależnej od
potrzeb i możliwości technicznych Urzą dzeń OSD.
2. Usługa występuje w dwóch wariantach:
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a) realizowana w ramach systemu OI na Urządzeniach OI. W takim przypadku OI posiada
pełne możliwości techniczne do wykonywania diagnostyki realizowanej Usługi,
b) realizowana poza systemem OI na Urządzeniach OSD („Alien Lambda”). W takim
przypadku OI nie posiada możliwości technicznych do wykonywania diagnostyki
realizowanej Usługi.
3. Usługa jest realizowana w Lokalizacji i oddawana w PDU.
4. OI świadczy Usługę w następujących wariantach:
a) 100 Gb/s.
§4
ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI
Składanie Zamówienia na Usługę oraz rozpoczęcie świadczenia Usługi odbywa się na
zasadach określonych w Umowie Ramowej, przy czym wzór Zamówienia na Usługę oraz wzór
Protokołu zdawczo-odbiorczego w zakresie Usługi stanowią, odpowiednio, Załącznik 1 oraz
Załącznik 2 do Umowy.
§5
ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI
1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy zakończenie świadczenia Usługi nastąpi
na zasadach określonych w Umowie Ramowej, przy czym wzór Protokołu zdawczoodbiorczego w zakresie Usługi stanowi Załącznik 2 do Umowy.
2. OSD jest zobowiązany w terminie o którym mowa w Umowie Ramowej, do dokonania
deinstalacji Urządzeń wykorzystywanych do odbioru Usługi świadczonej przez OI oraz
dokonania zwrotu Infrastruktury. 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 zdemontowanych Urządzeń OSD. 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
OPŁATY
1. Opłaty związane z Transmisją danych – LAMBDA
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UMOWA TERMINOWA 12 MIESIĘ CY - SLA STANDARD
OPŁATA JEDNORAZOWA
OPŁATA ABONAMENTOWA
PRZEPUSTOWOŚ Ć
[PLN]
[PLN]
100 Gb/s

2 000

8 000

Alien Lambda

2 000

7 000

Usługa protekcji

Dopłata 40% do abonamentu

2. Opłaty związane z Transmisją danych - LAMBDA w SLA TOP
UMOWA TERMINOWA 12 MIESIĘ CY - SLA TOP
Dopłata 15% do opłat abonamentowych

SLA TOP(6h)

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany Umowy Szczegółowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Formy
pisemnej pod rygorem nieważności wymagają również wszelkie oświadczenia o
rozwiązaniu/wypowiedzeniu Umowy Szczegółowej.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
3. Załączniki do niniejszej Umowy Szczegółowej stanowią jej integralną część.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie zastosowanie mają postanowienia
Umowy Ramowej.

OI

………………………………………..
(data i podpis)

OSD

………………………………………..
(data i podpis)

ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik 1 Umowy Szczegółowej – Zamówienie na Usługę Transmisji Danych Lambda;
2. Załącznik 2 Umowy Szczegółowej – Protokół zdawczo-odbiorczy.
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Załą cznik 1 do Umowy Szczegółowej o numerze [ ] zawartej w dniu [ ] roku
Zamówienie na Usługę Transmisji Danych Lambda
Zamówienie:

z dnia __________

Nazwa OSD:

__________

Adres siedziby:

__________

Udostępniający:

OI

☐ Nowe zamówienie

☐ Przedłużenie okresu dzierżawy
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Lp.

Rodzaj łącza
(przepustowość, rodzaj
wkładek)

Relacja
Lokalizacja A

Termin oddania włókien do
eksplatacji “DAU”

Lokalizacja B

Wnioskowany czas obowiązywania Umowy:
☐ 1 rok

☐ 2 lata

☐ Inny:………………………

SLA:
Wariant Standard

Wariant TOP

☐

☐

UWAGI:

Podpis(y) upoważnionego przedstawiciela OSD
Imię i nazwisko
Data

Podpis i pieczątka firmowa
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Załą cznik 2 do Umowy Szczegółowej o numerze [ ] zawartej w dniu [ ] roku
Protokół zdawczo-odbiorczy
Nazwa OSD:

__________

Adres siedziby:

__________

Wydzierżawiający:

OI
nr __________

Do Umowy Szczegółowej:
z dnia __________
Data rozpoczęcia świadczenia
usługi:

Lp.

__________

Rodzaj łącza
(przepustowość, rodzaj
wkładek)

Relacja
Lokalizacja A

Termin oddania włókien do
eksplatacji “DAU”

Lokalizacja B

UWAGI:

Podpisy przedstawicieli Stron
OSD
Imię i nazwisko

Podpis i pieczątka firmowa

OI
Data

Imię i nazwisko

Podpis i pieczątka firmowa

Data

