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§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem promocji „Dzierżawa Ciemnych Włókien SSPW-WL na potrzeby rozwoju sieci 

szerokopasmowych w ramach Działania 1.1 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.” jest 

Województwo Lubelskie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin zwane dalej „Właścicielem 

Infrastruktury" lub „WI”. 

 

2. Z promocji mogą skorzystać podmioty wykonujące działalność w zakresie telekomunikacji, 

wpisane do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 

Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1907 z późn.zm.) zwane dalej Operatorem Sieci 

Dostępowej, będące beneficjentem programu z Działania 1.1 z Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa. 

 

3. Celem promocji organizowanej przez Właściciela Infrastruktury jest pobudzanie rozbudowy sieci 

szerokopasmowych w województwie lubelskim, szczególnie na mało zurbanizowanych terenach 

woj. lubelskiego na rzecz zwiększenia dostępności usług internetowych na potrzeby mieszkańców, 

przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. 

§ 2 Przedmiot i warunki oferty promocyjnej 

1. W ramach promocji podmioty wskazane w §1 pkt 2 mają możliwość korzystania i dysponowania 

zgodnie z zapisami §1 pkt 3 z wydzielonej infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski 

Wschodniej - województwo lubelskie (dalej SSPW-WL) w zakresie Ciemnych włókien 

światłowodowych 1j lub 2j na potrzeby świadczenia usług. 

 

2. Na potrzeby promocji udostępnione są Ciemne włókna światłowodowe 1j lub 2j we wszystkich 

relacjach w sieci SSPW-WL na terenie całego województwa lubelskiego. 

 

3. W przypadku zajęcia przez jednego Operatora Sieci Dostępowej Ciemnego włókna 

światłowodowego 1j lub 2j przeznaczonych na potrzeby promocji, kolejny Operator Sieci 

Dostępowej nie będzie miał możliwości skorzystania z promocji na tym odcinku sieci SSPW-WL. 

 

4. W ramach przyłączenia do infrastruktury sieci SSPW-WL dopuszcza się nabudowanie elementów 

takich jak zasobniki, studnie, (z zastrzeżeniem dokonywania zmiany przebiegu rurociągu lub 

mikrokanalizacji). Przez nabudowanie rozumie się takie umieszczenie zasobnika lub studni na 

trasie rurociągu lub mikrokanalizacji, w wyniku którego nastąpi połączenie sieci Operatora Sieci 

Dostępowej z włóknem światłowodowym Właściciela Infrastruktury. Jednocześnie Operator Sieci 

Dostępowej wyraża nieodwołalną zgodę Właścicielowi Infrastruktury na bezwarunkowe 

wykorzystanie nabudowanych elementów w tym, w szczególności, przeprowadzania kabli innych 

Operatorów Sieci Dostępowych. 

 

5. Zamiar nabudowania elementów wskazanych w §2 pkt 4 wymaga zgłoszenia, przedstawienia 

i zaopiniowania dokumentacji projektowej przez Właściciela Infrastruktury. 

 

6. Operator Sieci Dostępowej zobowiązany jest po dokonaniu nabudowy w terminie 30 dni 

przekazać dokumentację powykonawczą Właścicielowi Infrastruktury. 

 

7. Koszty nabudowania elementów wskazanych w §2 pkt 4 ponosi Operator Sieci Dostępowej. 

Materiały wykorzystane do nabudowy pozostają własnością Operatora Sieci Dostępowej i 

pozostają w jego utrzymaniu, konserwacji itp. 
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8. Po okresie obowiązywania umowy Operator Sieci Dostępowej przywróci infrastrukturę do stanu 

początkowego lub pozostawi nabudowane elementy z bezwarunkowym udostępnieniem 

na potrzeby Właściciela Infrastruktury. Po przywróceniu infrastruktury do stanu początkowego 

Operator Sieci Dostępowej przekaże dokumentację powykonawczą. 

 

9. Prace na infrastrukturze SSPW-WL będą realizowane pod nadzorem Właściciela Infrastruktury 

zgodnie z zasadami świadczenia Nadzoru WI zawartymi w Umowie Ramowej. 

 

10. Z promocji mogą skorzystać Operatorzy Sieci Dostępowych planujący dzierżawę Ciemnych 

włókien światłowodowych 1j lub 2j o minimalnej długości 50 km wydzielonych na potrzeby 

promocji. Długość włókien 1j lub 2j liczona jest jako odległość między zakończeniami danej 

relacji np. jeżeli odległość między Punktem Dostępu A i Punktem Dostępu B wynosi 30 km, to 

długość 1j wynosi 30 km, długość 2j również wynosi 30 km. Promocja dotyczy nowych relacji, z 

których Operator Sieci Dostępowej wcześniej nie korzystał. 

 

11. Warunkiem skorzystania z promocji przez Operatora Sieci Dostępowej jest:  

11.1. opracowanie i uzgodnienie z Właścicielem Infrastruktury dokumentacji projektowej 

11.2. złożenie przez Operatora Sieci Dostępowej Zamówień na Usługę Ciemnych włókien 

światłowodowych 1j lub 2j zgodnie z procedurą opisaną w Umowie Ramowej o minimalnej 

łącznej długości 50 km 

11.3. zawarcie z Właścicielem Infrastruktury Umów Szczegółowych na poszczególne relacje 

o minimalnej łącznej długości 50 km   

11.4. jednoczesne podpisanie Protokołów zdawczo-odbiorczych do Usługi Dzierżawy Ciemnych 

Włókien do każdej z zawartych Umów Szczegółowych. Data Aktywacji Usługi wskazana 

w Zamówieniu na Usługę nie może być dłuższa niż 90 dni liczone od daty złożenia 

Zamówienia na Usługę. 

 

12. W ramach promocji miesięczna opłata abonamentowa wyniesie:  

12.1. 60 zł netto za 1 km za Ciemne włókno światłowodowe 1j  

12.2. 90 zł netto za 1 km za Ciemne włókno światłowodowe 2j 

Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Promocyjna miesięczna opłata abonamentowa zostanie przyznana przez Właściciela Infrastruktury 

pod warunkiem złożenia przez Operatora Sieci Dostępowej pisemnego oświadczenia 

potwierdzającego, że zakup usługi związany jest z realizacją przez Operatora Sieci Dostępowej 

(jako beneficjenta) projektu z Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

ze wskazaniem numeru umowy o dofinansowanie oraz zobowiązania do poinformowania 

Właściciela Infrastruktury, w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie. 

 

14. Okres obowiązywania poszczególnych Umów Szczegółowych zawieranych w ramach promocji 

nie może być krótszy niż 60 miesięcy. 

 

15. Promocja wyłącza stosowanie innych opustów do opłaty abonamentowej wskazanych w Umowie 

Ramowej i/lub Cenniku Usług. 

 

16. Promocja zacznie obowiązywać od dnia 05.03.2018 r. i będzie trwała do odwołania. 
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§3 Postanowienia końcowe 

1. Właściciel Infrastruktury zobowiązuje się do udostępnienia usługi na podstawie zawartej Umowy 

Ramowej oraz Umowy Szczegółowej stanowiącej Załącznik nr 4.2 do Umowy Ramowej - Usługa 

Dzierżawa Ciemnych Włókien. 

 

2. Właściciel Infrastruktury zastrzega, iż dostępność usługi w ramach promocji „Dzierżawa 

Ciemnych Włókien SSPW-WL na potrzeby rozwoju sieci szerokopasmowych w ramach Działania 

1.1 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, o który mowa w §2 pkt 2 uzależniona jest od 

aktualnie posiadanych zasobów i warunków technicznych dla danych relacji. 

 

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie promocji „Dzierżawa Ciemnych 

Włókien SSPW-WL na potrzeby rozwoju sieci szerokopasmowych w ramach Działania 1.1 

z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.” zastosowanie znajdują postanowienia Umowy 

Ramowej Właściciela Infrastruktury oraz przepisy Prawa Telekomunikacyjnego. 

 


