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§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem promocji „Kolokacja SSPW-WL dla Beneficjentów w ramach Działania 1.1 

z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” (Promocja) jest Województwo Lubelskie, 

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin zwane dalej „Właścicielem Infrastruktury” (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. z 2019 poz. 2460) zwane dalej „Operatorem 

Sieci Dostępowej” (OSD), będące Beneficjentem programu z Działania 1.1 z Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). 

 

3. Celem Promocji organizowanej przez WI jest wspieranie realizacji Działania 1.1 Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, pobudzanie rozbudowy sieci 

szerokopasmowych w województwie lubelskim, szczególnie na mało zurbanizowanych 

terenach 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 infrastruktury Sieci Szerokopasmowej 

Polski Wschodniej - województwo lubelskie (SSPW-WL) w zakresie Kolokacji na potrzeby 

świadczenia usług.  

2. Na potrzeby Promocji udostępnione są kolokacje w węzłach szkieletowych 

i dystrybucyjnych w sieci SSPW-WL na terenie całego województwa lubelskiego. Wykaz 

węzłów stanowi załącznik do Umowy Ramowej. 

 

3. Prace na infrastrukturze SSPW-WL będą realizowane pod nadzorem WI zgodnie 

z zasadami świadczenia Nadzoru WI zawartymi w Umowie Ramowej.  

 

4. OSD realizuje prace związane z podłączeniem do sieci SSPW-WL z wykorzystaniem 

własnych zasobów i na własny koszt. OSD zapewni niezbędne zasoby sprzętowe 

potrzebne do wykonania prac przyłączeniowych oraz ponosi koszty materiałów 

związanych z kolokowaniem własnych urządzeń. 

 

5. Warunkiem skorzystania z Promocji przez OSD jest: 

5.1. złożenie wniosku o wydanie Warunków Technicznych. Na podstawie otrzymanych 

warunków OSD opracuje i przedstawi do uzgodnienia WI - jeśli będzie wymagana - 

dokumentację projektową. Przed zgłoszeniem nadzoru do WI,  OSD musi uzyskać 

akceptację WI wyrażoną mailowo lub pisemnie dokumentacji projektowej w zakresie 

zgodności z wydanymi Warunkami Technicznymi. 

5.2. złożenie przez OSD Zamówienia na Usługę Kolokacji. W treści Zamówienia na Usługę 

OSD wskaże, że chce skorzystać z niniejszej Promocji. Data Aktywacji Usługi 

wskazana w Zamówieniu na Usługę nie może być dłuższa niż trzy miesiące liczone 

od daty złożenia zamówienia. 

5.3. zawarcie z WI Umowy Szczegółowej.  
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6. Odpowiedzi na wniosek OSD o wydanie Warunków Technicznych WI udziela w terminie 

30 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku. Wnioski niekompletne 

WI zwraca do OSD bez rozpatrzenia. 

 

7. Opłaty za usługę Kolokacji w ramach Promocji wynoszą:  

        Tabela 1 

Lp. Usługa 
Opłata jednorazowa 

[zł netto] 

Opłata abonamentowa 

[zł netto/miesiąc] 

1 1U w węźle szkieletowym 100,00 48,00 

2 1U w węźle dystrybucyjnym1) 100,00 24,00 

3 
1U pasywne w części ODF w węźle 

dystrybucyjnym2) 1,00 12,00 

4 
Połączenie urządzeń dwóch OSD 

w węźle 
200,00 100,00 

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

7.1. Opłata jednorazowa jest naliczana w stałej kwocie niezależnie od ilości U. Opłata 
jednorazowa jest naliczana również w przypadku zwiększenia ilości U. 

7.2. 1)  - Część szafy o głębokości powyżej 25 cm i szerokości 19 cali przeznaczona 
do montażu pasywnych i aktywnych urządzeń (z zasilaniem). 

7.3. 2) - Część ODF - część szafy o głębokości do 25 cm i szerokości 21 cali przeznaczona 
do montażu pasywnych urządzeń (bez zasilania).  

 

7.4. Opłaty za zasilanie urządzeń: 

 

7.4.1. Energia elektryczna DC (gwarantowana) 

Dla energii elektrycznej DC - na podstawie średniej arytmetycznej z co najmniej dwóch 

pomiarów chwilowego natężenia prądu na obwodach DC dokonanych w miejscu 

instalacji urządzenia za pomocą miernika. Wartość pomiaru zostanie zaokrąglona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wynik pomiaru zostanie zapisany 

i potwierdzony przez służby techniczne WI i OSD w protokole technicznego odbioru 

usługi. 

7.4.2. Energia elektryczna AC (niegwarantowana) 

Dla energii elektrycznej AC - na podstawie średniej arytmetycznej z co najmniej dwóch 

pomiarów chwilowego natężenia prądu  lub mocy na obwodach AC dokonanych 

w miejscu instalacji urządzenia za pomocą miernika. Wartość pomiaru zostanie 

zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wynik pomiaru zostanie 

zapisany i potwierdzony przez służby techniczne WI i OSD w protokole technicznego 

odbioru usługi. 
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7.4.3. Obliczanie zużycia zasilania  

Wzór matematyczny rozliczenia zużycia zasilania: 

1,2 * Ppom [kW] * 720[h] * Stawka za 1 kWh [zł] 

gdzie:  

Ppom - moc wyrażona w kilowatach liczona zgodnie ze wzorem P= (U[V] * I[A]) / 1000  

                       lub zmierzona  

U - napięcie elektryczne wyrażone w voltach 

I - chwilowe natężenie prądu elektrycznego wyrażone w amperach 

1,2 - współczynnik uwzględniający energię elektryczną niezbędną do zapewnienia poprawnych  

         warunków środowiskowych w miejscach instalacji urządzenia 

Stawka za 1 kWh - koszty dostawy energii ponoszone przez WI za 1 kWh 

Wartość 1,2 * Ppom [kW] * 720[h] zostanie zaokrąglona do pełnej kWh w górę. 

 

a) dla ułatwienia wzajemnych rozliczeń WI zakłada średnio-roczny współczynnik ilości 

dni na potrzeby obliczeń na 30 dni w miesiącu 

b) aktualizacja wartości mocy lub natężenia prądu używanego do rozliczenia zużytej 

energii elektrycznej następować będzie przy zmianie liczby lub wyposażenia 

urządzeń OSD 

c) informacja o aktualnej Stawce za 1 kWh jest umieszczona na stronie 

szerokopasmowe.lubelskie.pl. WI ma prawo aktualizacji Stawki za 1 kWh 

w przypadku zmiany warunków sprzedaży energii przez dostawcę. 

d) w przypadku podłączenia dodatkowego obwodu energetycznego zostanie 

naliczona dodatkowa opłata w wysokości 15% opłaty za zużycie zasilania. Wartość 

zostanie zaokrąglona do pełnej kWh w górę. 

e) opłaty za zasilanie urządzeń i dodatkowe obwody energetyczne są wyliczane dla 

każdego urządzenia osobno. 

 

8. Promocyjna miesięczna opłata abonamentowa zostanie przyznana przez WI pod 

warunkiem złożenia przez OSD pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że zakup 

usługi związany jest z realizacją przez OSD, jako Beneficjenta, projektu z Działania 1.1 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ze wskazaniem numeru umowy 

o dofinansowanie oraz zobowiązania do poinformowania WI o rozwiązaniu umowy 

o dofinansowanie. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie strony podejmą 

rozmowy w zakresie nowych warunków umownych. 

 

9. Okres obowiązywania poszczególnych Umów Szczegółowych zawieranych w ramach 

Promocji nie może być krótszy niż 120 miesięcy. 

 

10. Aktywacja usługi i naliczanie opłat rozpocznie się od Daty Aktywacji Usługi wskazanej 

w Protokole zdawczo-odbiorczym, ale nie później niż Data Aktywacji Usługi wskazana 

w Umowie Szczegółowej. 

 

11. Po upływie okresu na jaki została zawarta Umowa Szczegółowa, okres jej obowiązywania 

ulega automatycznie przedłużeniu na czas nieoznaczony. Opłata abonamentowa 

naliczana będzie zgodnie z Cennikiem Usług.  
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12. Promocja wyłącza stosowanie innych opustów do opłaty jednorazowej i abonamentowej 

wskazanych w Umowie Ramowej i/lub Cenniku Usług. 

§3 Postanowienia końcowe 

1. WI zobowiązuje się do udostępnienia usług na podstawie zawartej Umowy Ramowej oraz 

Umów Szczegółowych, których wzory stanowią załączniki do Umowy Ramowej.  

 

2. WI zastrzega, że dostępność usługi w ramach Promocji uzależniona jest od aktualnie 

posiadanych zasobów i warunków technicznych dla danych węzłów. 

 

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Promocji zastosowanie znajdują 

postanowienia Umowy Ramowej oraz przepisy Prawa Telekomunikacyjnego. 

 

4. W przypadku kolizji między postanowieniami regulaminu Promocji a Umową Ramową lub 

Umowami Szczegółowymi pierwszeństwo mają zapisy regulaminu Promocji. 

 

5. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją umów zawartych na warunkach 

regulaminu Promocji będą rozstrzygane przed sądem właściwym ze względu na siedzibę 

WI.  

 

6. Regulamin promocji „Kolokacja SSPW-WL dla Beneficjentów w ramach Działania 1.1 

z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, wzór Umowy Ramowej wraz załącznikami 

udostępnione są na stronie szerokopasmowe.lubelskie.pl oraz w siedzibie WI. 

 

7. Promocja obowiązuje od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 


