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Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej 

Usługa Dostępu do Sieci Internet 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

1) Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do zasobów 

sieci Internet o parametrach, wymaganiach technicznych, w terminie i za cenę ustaloną w Umowie 

Ramowej oraz każdorazowo w Umowie Szczegółowej (której wzór stanowi Załącznik 1 

do niniejszego załącznika).  

2) Strony zgodnie oświadczają, że każdorazowa Umowa Szczegółowa zaakceptowana i podpisana 

przez OSD i OI stanowić będzie integralną część Umowy Ramowej. Przyjęcie do realizacji 

każdorazowego Zamówienia na Usługę (którego wzór stanowi Załącznik 1 niniejszego 

załącznika), złożonego w oparciu o niniejszą Umowę Ramową, następuje zgodnie z Częścią I, 

Rozdział 3 Umowy Ramowej.  

3) Realizacja Umowy Szczegółowej odbywa się zgodnie z postanowieniami podpisanej przez Strony 

Umowy Ramowej.  

 

Rozdział 2. Usługa 

 

1) Usługa polega na umożliwieniu OSD dostępu do międzynarodowych i krajowych zasobów sieci 

Internet za pośrednictwem zasobów sieci OSD z zapewnieniem odpowiednich parametrów 

transmisji wewnątrz sieci OI oraz zapewnienie odpowiednich parametrów transmisji do sieci 

innych operatorów poprzez sieć OI. Dołączenie sieci IP OSD do sieci IP OI realizowane jest za 

pomocą Routingu statycznego lub za pomocą Routingu BGP. Parametry Usługi, takie jak: 

dostępne pasmo transmisji ruchu TCP/IP, miejsce dostarczenia Usługi, Data Aktywacji Usługi, 

zostaną określone w warunkach technicznych Umowy Szczegółowej.  

2) O ile zostało to określone w warunkach technicznych Umowy Szczegółowej OI uruchomi usługę 

BGP. Konfiguracja sesji BGP nastąpi na routerze OI zgodnie z parametrami uzgodnionymi z OSD 

w trakcie uruchamiania Usługi.  

3) Warunkiem uruchomienia protokołu BGP jest posiadanie przez OSD publicznego numeru AS. 

4) Usługa jest dostarczona w punkcie dostępowym w postaci portu w standardzie Ethernet 

na Sprzęcie OI zgodnie z Umową Szczegółową. 
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5) Dostępne pasmo do międzynarodowych i krajowych zasobów sieci Internet jest określone 

w Umowie Szczegółowej i jest pasmem gwarantowanym w całej sieci IP OI i w punktach styku 

sieci IP OI z sieciami IP operatorów Internetu, z którymi OI wymienia bezpośrednio ruch 

internetowy.  

6) Połączeniowe adresy IP są przydzielane OSD na czas trwania Umowy Szczegółowej, 

na warunkach ustalanych przez organizację RIPE.  

7) Klienckie adresy IP mogą być przydzielone OSD na czas trwania Umowy Szczegółowej 

na warunkach ustalonych przez organizację RIPE.  

8) OSD jest zobowiązany do współpracy z OI w zakresie obsługi i eliminacji nadużyć popełnionych 

za pomocą infrastruktury telekomunikacyjnej OSD, w szczególności rozsyłania spamu lub 

wirusów, skanowania portów, włamań do systemów informatycznych, ataków typu DoS i DDoS.  

9) OI umożliwia OSD świadczenie usługi Sponsor LIR. 

 

 

Rozdział 3. Opłaty 

 

1) Szczegółowe opłaty związane z Usługami Transmisji Danych określa Cennik stanowiący 

integralną część Umowy Szczegółowej. 

 

Rozdział 4. Postanowienia końcowe 

 

Integralną częścią niniejszego Załącznika są następujące załączniki:  

 Załącznik nr 1 – Wzór Zamówienie na Usługę Dostęp Do Sieci Internet/Umowa Szczegółowa, 

 Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… ………………………………………… 

(data i podpis) 

OI 

(data i podpis) 

OSD 
 

  

 

 

 

 

 


