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§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem promocji „Transmisja Danych Ethernet na potrzeby wsparcia realizacji 

programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (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).     

 

3. Celem Promocji organizowanej przez WI jest udział i wsparcie w realizacji programu  

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), w celu zapewnienia szkołom i placówkom 

oświatowym w województwie lubelskim dostępu do szybkiego i bezpiecznego Internetu, 

szczególnie na mało zurbanizowanych terenach oraz działanie na rzecz zwiększenia 

dostępności usług internetowych dla tych podmiotów. 

§2 Przedmiot i warunki oferty promocyjnej 

1. W ramach Promocji podmioty wskazane w § 1 pkt 2 mają możliwość skorzystania z usługi 

Transmisji Danych Ethernet w wariancie punkt-wielopunkt, pod warunkiem wykorzystania 

usług tylko na potrzeby OSE. Promocja nie dotyczy relacji, w których OSD posiada zawartą 

z WI umowę na czas oznaczony. 

 

2. Na potrzeby Promocji WI świadczyć będzie usługę Transmisji Danych Ethernet 

we wszystkich relacjach Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo 

Lubelskiej (SSPW-WL) na terenie całego województwa lubelskiego. 

 

3. W ramach dysponowania wydzieloną infrastrukturą dopuszcza się nabudowanie 

elementów takich jak zasobniki kablowe, studnie, trójniki rozgałęźne, złącza odgałęźne 

(z zastrzeżeniem niedokonywania zmiany przebiegu rurociągu lub mikrokanalizacji). Przez 

nabudowę rozumiane jest posadowienie jednego z ww. elementów na trasie SSPW-WL 

z wprowadzeniem do niego co najmniej jednej rury RHDPE 40/3,7 lub kabla 

światłowodowego WI (w przypadku złącza). Jednocześnie OSD wyraża nieodwołalną 

zgodę na  nieodpłatne przeniesienie na WI prawa własności nadbudowanych elementów 

na infrastrukturze wraz z dokumentacją powykonawczą, z zastrzeżeniem postanowień 

pkt 4. Przeniesienie prawa własności nastąpi najpóźniej przed dniem aktywacji usługi 

w formie wskazanej przez WI. 

 

4. W przypadkach określonych postanowieniami pkt 3, OSD zobowiązany jest dostarczyć 

w terminie 3 miesięcy od dnia aktywacji usługi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

jeśli jest wymagana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

5. Zamiar nabudowania elementów wskazanych w pkt 3 wymaga zgłoszenia we wniosku 

o wydanie Warunków Technicznych. 

 

6. Koszty nabudowania elementów wskazanych w §2 pkt 3 ponosi OSD. 

 

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

z zasadami świadczenia Nadzoru WI zawartymi w Umowie Ramowej.  
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8. OSD realizuje prace związane z podłączeniem szkoły lub placówki oświatowej do sieci 
OSE z wykorzystaniem własnych zasobów i na własny koszt. OSD zapewni niezbędne 
zasoby sprzętowe potrzebne do wykonania prac przyłączeniowych. 

 

9. Warunkiem skorzystania z Promocji przez OSD jest:  

9.1. złożenie wniosku o wydanie Warunków Technicznych. W treści wniosku OSD 

wskaże, że warunki dotyczą realizacji usługi w ramach OSE. 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. 

9.2. złożenie przez OSD Zamówienia na Usługę Transmisji Danych Ethernet. W treści 

Zamówienia na Usługę, OSD wskaże, gdzie będzie realizowana usługa (nazwa 

i adres szkoły lub placówki oświatowej). Data Aktywacji Usługi wskazana 

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

złożenia zamówienia. 

9.3. zawarcie z WI Umowy Szczegółowej. 

 

10. Opłaty za usługę Transmisji Danych Ethernet w ramach Promocji wynoszą: 

        Tabela 1 

Lp. Przepływność 
Opłata jednorazowa 

[zł netto] 

Opłata abonamentowa 

 [zł netto/miesiąc] 

1 1 Gb/s - port agregujący 250,00 100,00 

2 1 Gb/s - dodatkowy port agregujący 100,00 50,00 

3 10 Gb/s - port agregujący 500,00 250,00 

4 
10 Gb/s - dodatkowy port agregujący  

w węźle szkieletowym 
250,00 125,00 

5 100 Mb/s - port dostępowy 1,00 / 100,00 / 1250,001) 130,00 

6 
zwiększenie przepływności o każde 

kolejne 50 Mb/s - port dostępowy 
brak 15,00 

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

10.1. 1) Opłata jednorazowa 1,00 PLN jest naliczana w przypadku realizacji usługi pomiędzy 
węzłami WI. W przypadku odbioru usługi w innym punkcie np. zasobnik, studzienka, 
standardowa opłata jednorazowa wynosi 1250,00 PLN, a przyłączenie do sieci 
zostanie wykonane przez służby WI. Standardowa opłata jednorazowa 1250,00 PLN 
może zostać obniżona do 100,00 PLN w przypadku, gdy OSD złoży pisemne 
oświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiednich zasobów ludzkich, 
umiejętności technicznych oraz zasobów sprzętowych potrzebnych do wykonania 
prac przyłączeniowych i wykona przyłączenie zgodnie z wydanymi Warunkami 
Technicznymi. 

 

11. Promocyjna miesięczna opłata abonamentowa zostanie przyznana przez 

WI pod warunkiem: 

11.1. złożenia przez OSD pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że zakup usługi 

związany jest z realizacją projektu OSE ze wskazaniem nazwy i adresu szkoły lub 
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placówki oświatowej, dla której będzie świadczyć usługę lub kopii umowy zawartej 

z Beneficjentem programu OSE, jeżeli OSD jest podwykonawcą.  

11.2. świadczenia usługi przez OSD na rzecz szkoły lub placówki oświatowej 

o parametrach nie większych niż te, które świadczy WI na rzecz OSD. 

 

12. Zmiana przepływności łącza o każde kolejne 50 Mb/s jest realizowana na wniosek OSD.  

 

13. Okres obowiązywania poszczególnych Umów Szczegółowych zawieranych w ramach 

Promocji nie może być krótszy niż 60 miesięcy. 

 

14. 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. 

 

15. 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 w wariancie PUB\EDU. W przypadku, kiedy 

w Cenniku Usług w wariancie PUB\EDU nie występuje wykupiona w Promocji przez OSD 

przepływność to nastąpi jej zwiększenie do kolejnej wyższej przepływności występującej 

w Cenniku Usług. W takim przypadku opłata abonamentowa będzie naliczana zgodnie z 

opłatą za wyższą przepływność.  

 

16. W przypadku, gdy OSD zgłosi do WI lub WI stwierdzi, że usługa wykorzystywana jest przez 

OSD do celów niezwiązanych z warunkami Promocji, w szczególności do świadczenia  

usług innym podmiotom niż szkołom lub placówkom oświatowym w ramach projektu OSE, 

OSD będzie zobowiązany do zawarcia aneksu do Umowy Szczegółowej, zmieniającego 

opłatę za usługę zgodnie z Cennikiem WI z zachowaniem okresu obowiązywania umowy. 

W przypadku wykorzystania Infrastruktury WI lub Usług niezgodnie z postanowieniami 

Promocji, OSD zapłaci na rzecz WI karę umowną w wysokości dwukrotności opłat 

miesięcznych za daną Usługę niemniej jednak niż 5 000 (pięć tysięcy) zł netto za każdy 

przypadek naruszenia. 

 

17. Promocja wyłącza stosowanie innych opustów do opłaty jednorazowej i abonamentowej 

wskazanych w Umowie Ramowej i/lub Cenniku Usług. 

§3 Zasady świadczenia usługi Transmisji Danych Ethernet 

1. Usługa będzie realizowana jako wirtualny, wydzielony kanał transmisji umożliwiający 

przesyłanie ramek Ethernet w warstwie drugiej modelu OSI (L2), zapewniając 

transparentne połączenie pomiędzy dwoma portami w sieci SSPW-WL, imitujące 

połączenie z użyciem dedykowanego fizycznego łącza. 

 

2. WI realizuje usługę portu agregującego tylko w węzłach szkieletowych. Wykaz węzłów 

stanowi załącznik do Umowy Ramowej. 

 

3. W celu separacji kanałów transmisji w punkcie styku z OSD, port agregujący będzie 

transmitował ramki Ethernet w standardzie IEEE 802.1q lub IEEE 802.1ad. 
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4. WI realizuje usługi Transmisji Danych Ethernet o symetrycznych przepływnościach 

100 Mb/s lub więcej w obrębie SSPW-WL.  

 

5. Suma przepływności usług realizowanych w portach dostępowych nie może przekroczyć 

przepływności portu agregującego.  

 

6. Usługa domyślnie jest zestawiana na porcie agregującym o przepływności 1 Gb/s. Zmiana 

przepływności portu agregującego lub dokupienie kolejnego portu agregującego nastąpi 

na wniosek OSD, gdy suma przepływności portów dostępowych przekroczy przepływność 

portu agregującego. W ramach usługi OSD może zamówić więcej niż jeden port 

agregujący o tej samej przepływności. 

 

7. Każda szkoła lub placówka oświatowa podłączona do sieci OSE w ramach Promocji, 

traktowana jest jak odrębny punkt w sieci. WI będzie separował transmisję do każdej 

szkoły oddzielnie, przy wykorzystaniu odrębnych kanałów transmisji zakończonych 

za pomocą odrębnych numerów VLAN na porcie agregacyjnym (lub w uzasadnionych 

przypadkach na portach dostępowych), nawet w przypadku realizacji usług do więcej 

niż jednej szkoły z danego węzła SSPW-WL, uruchomionych na jednym porcie urządzenia 

aktywnego WI.  

 

8. OSD zapewnia we własnym zakresie i ponosi koszty transmisji danych od punktów 

SSPW-WL do punktów wymiany ruchu OSE. WI nie zapewnia połącznia usług z węzłami 

operatora OSE. 

§4 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 relacji. 

 

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 „Transmisja Danych Ethernet na potrzeby wsparcia realizacji 

programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, 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. 


