ZAŁĄCZNIK NR 7
do Umowy Ramowej

UMOWA SZCZEGÓŁOWA
USŁUGA DZIERŻAWY CIEMNYCH WŁÓKIEN

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.

Umowa Szczegółowa określa warunki współpracy Stron w zakresie Usługi dzierżawy Ciemnych włókien
światłowodowych 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 1 do Umowy Szczegółowej.
4. OI oświadcza, że:
a) posiada zdolność do świadczenia Usługi dzierżawy Ciemnych włókien,
b) włókna światłowodowe nie są obciążone prawami osób trzecich w sposób ograniczający ich
używanie przez OK,
c) włókna światłowodowe są w pełni przydatne do umówionego użytku,
d) włókna światłowodowe są zgodne ze wszelkimi odnośnymi normami i przepisami
obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. OI zobowiązuje się:
a) zapewnić dla włókien światłowodowych parametry wg ITU-T G.652,
b) udostępnić włókna światłowodowe do eksploatacji OK w terminach
wskazanych w
poszczególnych Umowach Szczegółowych,
c) dokonywać konserwacji technicznej włókien światłowodowych w zakresie wymaganym
przez specyfikację przedmiotu Dzierżawy Ciemnych Włókien,
d) zachować dostępność włókien światłowodowych zgodnie z przyjętym SLA.
6. Realizacja Umowy Szczegółowej odbywa się zgodnie z postanowieniami podpisanej przez Strony
Umowy Ramowej.
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ZAKRES OFEROWANEJ USŁUGI.
Usługa dzierżawy Ciemnych włókien światłowodowych obejmuje dzierżawę jednego lub więcej
Ciemnych włókien na ciągłym odcinku o określonej długości optycznej, zestawionych pomiędzy punktem
przyłączenia (studnią, mufą lub innym punktem sieci wskazanym przez OI) i zakończonych w drugim
punkcie, w tym na przełącznicy optycznej OI, w celu zapewnienia dosyłu sygnału telekomunikacyjnego
do sieci OK.
OI będzie udostępniać OK Ciemne włókna światłowodowe w terminach wskazanych w Zamówieniu,
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowej.
OK w Zamówieniu na Usługę wskazuje odcinek Ciemnego włókna światłowodowego, jego zakończenie,
preferowany przebieg, długość oraz inne istotne parametry.
OI w ramach serwisu będzie dokonywać konserwacji technicznej Ciemnych włókien światłowodowych w
zakresie koniecznym do prawidłowego wykonywania Usługi.
OI zapewnia połączenie do Ciemnego włókna światłowodowego. Koszty realizacji tego połączenia ponosi
OK, chyba że Strony ustalą inaczej.
OK ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe działanie własnych Urządzeń
telekomunikacyjnych.
PARAMETRY TECHNICZNE USŁUGI.
Wszystkie łącza światłowodowe będące przedmiotem dzierżawy zostały wykonane z włókien
światłowodowych spełniających wymagania określone w ITU-T G.652.
Cała sieć światłowodowa OI zbudowana jest w oparciu o włókna światłowodowe zakończone w
węzłach dystrybucyjnych na przełącznicach optycznych ze złączami w standardzie SC/APC.
Z uwagi na możliwość wykorzystania technik zwielokrotnienia falowego DW DM, włókna jednomodowe
typu ITU-T G.652D są dostępne w całej strukturze sieci, również w warstwach dostępowych.
Dopuszcza się czasowe wydłużenie relacji o max 10% na wypadek wystąpienia Awarii wymagającej
wprowadzenie wstawki światłowodowej.
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4.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ.

1. W celu realizacji Usługi, OK przekaże do OI Zamówienie na Usługę dzierżawy Ciemnych włókien
światłowodowych, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1.

2. OI udziela odpowiedzi na wolne od braków Zamówienie na Usługę w terminie do 7 (siedmiu) DR od dnia
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jego otrzymania, informując OK o:
a) możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę, przesyłając warunki
techniczne prowadzonych prac.
b) braku możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę wraz z uzasadnieniem
oraz podaniem powodów braku możliwości realizacji tej Usługi oraz ewentualnie proponuje
rozwiązanie alternatywne.
Udzielając odpowiedzi pozytywnej OI dokonuje jednocześnie rezerwacji zasobów sieciowych na okres 30
(trzydziestu) DR. Przedłużenie rezerwacji zasobów na wniosek OK będzie dodatkowo płatne.
Niezwłocznie po podpisaniu Umowy, Strony ustalą termin udostępnienia Usługi. Udostępnienie Usługi
nastąpi na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego:
a) w terminie nie później niż 14 (czternaście) DR, chyba że Strony ustalą inny termin.
b) w terminie wynikającym z warunków technicznych, w szczególności gdy dotyczy to
rozbudowy sieci.
W przypadku niepodpisania przez OK Protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie 2 (dwóch) DR i
niezgłoszenia w tym terminie przez OK, w formie pisemnej, zastrzeżeń, data podpisanego jednostronnie
przez OI Protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego Załącznik nr 2, będzie uważana za
udostępnienie Usługi.
Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Szczegółowej OI i OK ustalą termin zwrotu
elementów Infrastruktury niezbędnych do realizacji Usługi. Termin ten przypada nie później niż 7
(siedem) DR od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Szczegółowej.
Przekazanie i zwrot elementów Infrastruktury niezbędnej do realizacji Usługi, odbywa się na podstawie
Protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez Strony.
OK przed zwrotem elementów Infrastruktury przywróci je do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem
zużycia wynikającego z ich prawidłowej eksploatacji.
OK po zakończeniu prac instalacyjnych zobowiązany jest do dostarczenia do OI dokumentacji
powykonawczej w wersji elektronicznej. Dokumentacja musi odzwierciedlać stan faktyczny
zainstalowanych w ramach Usługi Urządzeń telekomunikacyjnych OK, wykonanych połączeń i instalacji.
Każdorazowo po zmianie w Infrastrukturze OK dokonuje aktualizacji dokumentacji.
OK po zakończeniu prac instalacyjnych zobowiązany jest do wykonania etykietowania wykonanych
połączeń i instalacji.

OPŁATY.
Opłaty za Usługę dzierżawy Ciemnych włókien światłowodowych znajdują się w Załączniku nr 15 do Umowy
Ramowej.
ZAŁĄCZNIKI.
Integralną częścią niniejszej Umowy Szczegółowej są Załączniki:
Załącznik nr 1 – Zamówienie na Usługę Dzierżawy ciemnych włókien.
Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo – odbiorczy.

OK

OI

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

……………………………………………………………
(data i podpis)
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Załącznik nr 1
do Umowy Szczegółowej
USŁUGA DZIERŻAWY CIEMNYCH WŁÓKIEN

ZAMÓWIENIE
NA USŁUGĘ DZIERŻAWY CIEMNYCH WŁÓKIEN
ZAMÓWIENIE NR
DATA
1.

DANE ADRESOWE OK:

Nazwa Firmy:
Adres:
Telefon/fax:
e – mail:
2. PUNKTY STYKU:
Punkt styku A:
Nazwa i adres obiektu:
Szafa/kontener/
pomieszczenie/inne:
Typ złącza:

 E2000/APC-dotyczy szafy/kontenera/pomieszczenia

 spaw-mufa

 E2000/APC-dotyczy szafy/kontenera/pomieszczenia

 spaw-mufa

Punkt styku B:
Nazwa i adres obiektu:
Szafa/kontener/
pomieszczenie/inne:
Typ złącza:

3.

SPECYFIKACJA USŁUGI:

Dzierżawa łącza
światłowodowego:

4.

1.

Typ włókna:

 G.652

2.

Ilość włókien:

……………………………………………………………………..

3.

Długość optyczna: ……………………………………………………………………..

WARIANT SLA:
 Standard (30h)

5.

 Silver (15h)

TERMN URUCHOMIENIA I DŁUGOŚĆ TRWANIA USŁUGI:

Okres obowiązywania Usługi:
Planowany termin uruchomienia Usługi:
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 Gold (10h)

6.

OPŁATY:
Opłaty

Wysokość opłaty netto, zł

Jednorazowa:
Miesięczna opłata abonamentowa:

7.

PODPISY STRON:
OK

OI

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

…………………………………………………………...
(imię i nazwisko, data)
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Załącznik nr 2
do Umowy Szczegółowej
USŁUGA DZIERŻAWY CIEMNYCH WŁÓKIEN

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
Punkt Styku A
nr

Punkt Styku B

ID Usługi

Ilość
włókien

Długość optyczna
1J, km

1
2

4. PUNKTY TERMINACJI:
Odcinek nr 1:
Punkt Styku A
Nazwa obiektu:
Adres:
Kontener/pomieszczenie/inne:
ODF:
Numery portów:
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Punkt Styku B

 E2000/APC

Typ złącza:

 ………………...

 E2000/APC

 ………………...

Odcinek nr 2:
Punkt Styku A

Punkt Styku B

Nazwa obiektu:
Adres:
Kontener/pomieszczenie/inne:
ODF:
Numery portów:
 E2000/APC

Typ złącza:

 ………………...

 E2000/APC

 ………………...

5. UWAGI:
Strony potwierdzają zgodność techniczną odebranej/zdanej Usługi z parametrami określonymi
w wyżej wymienionej Umowie, 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)
*niepotrzebne skreślić

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