Załącznik nr 9.
SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO na potrzeby
dostępu hurtowego dla pierwszego naboru POPC 1.
1. Założenia systemu
1.1.

W celu realizacji postanowień rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, art. 27 ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz Wymaganiami dla
Sieci NGA – POPC z sierpnia 2015 r. RCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zwanej dalej Operatorem Sieci Dostępowej - OSD stosuje System Komunikacyjny
będący funkcyjnymi skrzynkami email znajdującą się pod adresami:
a)
b)
c)
d)
e)

Dla powiatu kolskiego – POPC_301186@rci.com.pl
Dla powiatu wągrowieckiego – POPC_301248@rci.com.pl
Dla powiatu obornickiego – POPC_301215@rci.com.pl
Dla powiatu pleszewskiego – POPC_301220@rci.com.pl
Dla powiatu tureckiego – POPC_301247@rci.com.pl

1.2.

System Komunikacyjny służy do obsługi usług hurtowych oferowanych przez OSD w
oparciu o sieć telekomunikacyjną i infrastrukturę telekomunikacyjną wybudowaną w
ramach projektów: „Internet światłowodowy dla mieszkańców powiatu obornickiego”;
„Internet światłowodowy dla mieszkańców powiatu kolskiego”; „Internet
światłowodowy dla mieszkańców powiatu tureckiego” „Internet światłowodowy dla
mieszkańców powiatu wągrowieckiego”; „Internet światłowodowy dla mieszkańców
powiatu pleszewskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 dla Działania 1.1 pierwszego naboru POPC. „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020.

1.3.

Komunikacja z OSD jest realizowana w oparciu o System Komunikacyjny, z
wyłączeniem przypadków, gdy przepisy prawa wymagają zachowania formy pisemnej.

1.4.

System Komunikacyjny działa przez 24h na dobę.

1.5.

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z Systemu Komunikacyjnego są wyłącznie
przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych zwanym dalej RPT, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

2. Funkcje systemu komunikacyjnego
2.1

Dostęp do aktualnych Informacji Ogólnych

2.2

Terminową obsługa usług, w szczególności w zakresie:
I. składania i rozpatrywania zamówień na usługę.
II. zgłaszania i obsługi reklamacji, awarii, nadzoru, prac planowych
dotyczących usług.
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2.3

Dostęp do formularzy i wzorów dokumentów, w szczególności zamówień na usługę i
zgłoszeń.

2.4

Przesyłanie innych dokumentów i korespondencji w wersji elektronicznej.

3. Informacje Ogólne
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
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OSD publikuje za pośrednictwem SK ofertę hurtową określającą wszystkie istotne
warunki świadczenia Usług w oparciu o Sieci POPC, niezbędne do zawarcia Umowy i
świadczenia tych Usług.
OSD udostępnia za pośrednictwem SK wszelkie informacje dotyczące Infrastruktury
Sieci POPC niezbędne do prawidłowego składania Zamówień na Usługi, a w
szczególności:
a)
listę PDU wraz z podaniem ich indywidualnych, unikalnych
identyfikatorów, dokładnej lokalizacji w postaci Punktu Adresowego
lub współrzędnych geograficznych oraz listą urządzeń
telekomunikacyjnych wykorzystywanych w danej lokalizacji do
świadczenia Usług oraz rodzajami portów,
b)
informacje dotyczące możliwości świadczenia Usług w danym PDU
wraz ze wskazaniem parametrów technicznych, takich jak opcja usługi
czy technologia,
c)
informacje dotyczące obsługiwanego obszaru geograficznego i
punktów adresowych w zasięgu Sieci POPC przyporządkowanych
poszczególnym PDU przedstawione poprzez dokładne lokalizacje w
postaci Punktu Adresowego i jego współrzędnych geograficznych
d)
listę odcinków kabli telekomunikacyjnych dostępnych w danym PDU z
uwzględnieniem liczby włókien i ich zajętości,
e)
informacje na temat Kanalizacji Kablowej, a w szczególności listę
odcinków kablowych wraz z informacjami o przekroju i liczbie otworów
Kanalizacji Kablowej z uwzględnieniem ich zajętości,
f)
informacje dotyczące możliwości technicznych oraz warunków
dołączenia Kanalizacji Kablowej OK do Kanalizacji Kablowej OSD,
g)
informacje na temat dostępnej powierzchni kolokacyjnej ze
wskazaniem dokładnej lokalizacji oraz ilości dostępnej powierzchni
kolokacyjnej,
h)
informacji dotyczących PPDU,
i)
listę urządzeń CPE kompatybilnych z Siecią POPC.
Informacje, o których mowa w ppkt 3.2 powyżej, dotyczące lokalizacji elementów
Infrastruktury Sieci POPC mogą być udostępnione również w formie graficznej, np. w
postaci plików shp z atrybutami, na których naniesiono elementy Infrastruktury Sieci
POPC, w szczególności:
a)
warstwę Kanalizacji Kablowej,
b)
warstwę Podbudowy słupowej,
c)
warstwę kabli telekomunikacyjnych,
d)
warstwę elementów aktywnych,
e)
warstwę powierzchni kolokacyjnej,
f)
warstwę Punków Adresowych w zasięgu Sieci POPC.
OSD udostępnia informacje, o których mowa w ppkt 3.1-3.3 powyżej, mając na
względzie konieczność zapewnienia:
a)
zgodności ze stanem faktycznym,
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b)
c)
d)
e)
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swobodnego i dogodnego dostępu do informacji,
usystematyzowanego oraz zrozumiałego sposobu prezentowania
informacji,
kompletności, rzetelności oraz aktualności informacji,
szczegółowości i konkretności informacji.
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