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Wzór umowy o świadczenie usługi Połączenia Sieci
MTM – INFO M.PIKOR, T.TACZAŃSKI SPÓŁKA
JAWNA
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Umowao świadczenie Usługi Połączenia Sieci nr ………
zawarta w dniu ................ w Stalowej Woli, pomiędzy:
MTM – INFO M.Pikor, T.Taczański spółka jawna, z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: ul. Józefa
Poniatowskiego 19A, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000829377, REGON 831211400, NIP 8652245341, którą reprezentuje:
.............................................
zwaną dalej „MTM”,
a
________________________
z
siedzibą
w
___________________,
ul.________________________,
________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
________________________,
której
dokumentacja
przechowywana
jest
przez
Sąd
Rejonowy
_______________________, ________________________ Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON:
________________________,

NIP:

________________________,

wysokość

kapitału

zakładowego

________________________zł, którą reprezentują:
1. .............................................
2. .............................................
zwaną dalej „OK” lub „Operatorem Korzystającym”,

MTM lub OK zwani są również dalej każdy z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami” Umowy Połączenia Sieci.
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§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejsza Umowa, zwana dalej „Umową Połączenia Sieci”, została zawarta na podstawie Umowy Ramowej o dostępie
telekomunikacyjnym i o świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Strony zgodnie oświadczają, że Umowa Połączenia
Sieci zaakceptowana i podpisana przez MTM i OK stanowi integralną część Umowy Ramowej.

2.

Umowa Połączenia Sieci określa warunki współpracy Stron w zakresie Usługi Połączenia Sieci oraz sposób naliczania
opłat.

3.

Przyjęcie do realizacji Usługi odbywa się na podstawie złożonego przez OK i zaakceptowanego przez MTM
Zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowej.

§ 2.

ZAKRES OFEROWANEJ USŁUGI

1.

Połączenie Sieci w trybie liniowym polega na połączeniu kabla telekomunikacyjnego OK lub kabla należącego do
innego podmiotu, z którego korzysta OK, z kablem telekomunikacyjnym MTM lubna doprowadzeniu kabla
wskazanego przez OK do Przełącznicy MTM. Punktpołączenia znajduje sięw miejscu uzgodnionym przez Strony,
a w przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami –w studni „zero” wskazanej przez MTM. Punkt ten stanowi
FPSS.

2.

Operator zapewnia Infrastrukturę telekomunikacyjną do FPSS i odpowiada za jej utrzymanie.

3.

Połączenie włókien światłowodowych kabla OK i kabla MTM będzie wykonywane tylko dla włókien, które są
konieczne dla działania systemu teletransmisyjnego pracującego na potrzeby połączenia sieci.

§ 3.

WARUNKI TECHNICZNE I PROJEKT TECHNICZNY
1.

Jeżeli zgodnie z przeprowadzoną procedurą weryfikacji Zamówienia, opisaną w § 9 Umowy Ramowej, MTM
zatwierdzi Zamówienie jako wolne od braków formalnych i nieprawidłowości, w terminie 14 (czternastu) Dni
Roboczych od dnia wpływu Zamówienia, przekazuje OK warunki techniczne realizacji Zamówienia Usługi
niezbędne do sporządzenia przez OK projektu technicznego.

2.

Ok jest uprawniony do cofnięcia Zamówienia w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia otrzymania warunków
technicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli spełnienie przez OK warunków technicznych określonych
przez MTM po przeprowadzeniu wywiadu technicznego jest ekonomicznie nieopłacalne lub niecelowe z punktu
widzenia świadczenia usług telekomunikacyjnych, czego OK nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej
staranności.

3.

W terminie 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania warunków technicznych, o których mowa w
ust. 1 powyżej, OK przekazuje do MTM projekt techniczny opracowany na podstawie wydanych warunków
technicznych, pod rygorem pozostawienia Zamówienia Usługi bez rozpoznania.

4.

Do uzupełnienia braków formalnych lub nieprawidłowości projektu technicznego, stosuje się odpowiednio procedurę
z § 9 ust. 3 – 4 Umowy Ramowej.

5.

Jeżeli wymaga tego realizacja Zamówienia, MTM przystępuje do prac budowlanych lub instalacyjnych
przewidzianych w projekcie technicznym w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od dnia otrzymania projektu
technicznego wolnego od braków i nieprawidłowości. Wówczas MTM uruchomi Usługę Dostępu do Kanalizacji
Kablowej w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od zakończenia prac budowlanych lub instalacyjnych.
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6.

MTM może obciążyć OK kosztami przeprowadzenia procesu związanego z obsługą Zamówienia Usługi, w tym
kosztami przeprowadzenia wywiadu technicznego, jeżeli Zamówienie Usługi nie zostanie zrealizowane z przyczyn
leżących po stronie OK, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 9 ust. 10 Umowy Ramowej oraz ust. 2 powyżej.

§ 4.

OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI

1.

Usługa jest aktywowana na czas nieokreślony.

2.

Okres Świadczenia Usługi rozpoczyna się w dniu uruchomienia Usługi Dostępu do Kanalizacji Kablowej.

3.

Usługa może zostać dezaktywowana przez MTM na wniosek OK w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych. W takim
przypadku OK jest zobowiązany do wniesienia na rzecz MTM opłaty odpowiadającej wysokości opłat z tytułu
świadczenia Usługi w części objętej dezaktywacją, pozostałych do zakończenia okresu rozliczeniowego.

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki stanowią integralną część niniejszego Załącznika:
a.

Załącznik 1 – Wzór Wniosku o zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Połączenia Sieci

b.

Załącznik 2 – Wzór Zamówienia Usługi Połączenia Sieci

Za MTM

Za OK

……………………………………………….

……………………………………………….

(data i podpis)

(data i podpis)
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Załącznik nr 1 - Wzór Wniosku o zawarcie Umowy Połączenia Sieci

Wniosek o zawarcie Umowy Połączenia Sieci z dnia ………………
Dane MTM:
Nazwa firmy: MTM – INFO M.Pikor, T.Taczański spółka jawna
Adres siedziby: ul. Józefa Poniatowskiego 19A, 37-450 Stalowa Wola
NIP: 8652245341
REGON: 831211400
KRS: 0000829377
Dane Zamawiającego (OK):
Nazwa firmy: ................................................................................................................................................................
Adres siedziby: .............................................................................................................................................................
NIP: ...............................................................................................................................................................................
REGON: .......................................................................................................................................................................
KRS: .............................................................................................................................................................................
Nr kontaktowy: .............................................................................................................................................................
e-mail: .........................................................................................................................................................................

Wymagane załączniki, jeżeli Umowa ramowa i Umowa Szczegółowa nie są zawierane jednocześnie
a.

kopia dokumentu stwierdzającego uprawnienie do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej

b.

kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed dniem złożenia wniosku

c.

kopie dokumentów potwierdzających upoważnienie osób wnioskujących do reprezentowania OK i składania w
imieniu OK oświadczeń woli w przypadku, gdy wniosek podpisuje osoba niefigurująca w KRS

_____________________________
(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik nr 2 - Wzór zamówienia Usługi Połączenia Sieci

Zamówienie Usługi Połączenia Sieci nr ……………… z dnia ………………
do Umowy Połączenia Sieci nr ………………
Dane Zamawiającego (OK):
Nazwa firmy: ................................................................................................................................................................
Adres siedziby: .............................................................................................................................................................
NIP: ...............................................................................................................................................................................
REGON: .......................................................................................................................................................................
KRS: .............................................................................................................................................................................
Nr kontaktowy: .............................................................................................................................................................
e-mail: ...........................................................................................................................................................................

PARAMETRY USŁUGI
Lokalizacja PDU:
Uwagi:

____________________________________
(podpis zamawiającego)

