
Załącznik nr 3.

lp. Nazwa Jednostka cena netto [zł]

1 Nadzór OSD w dni robocze 8:00 -16:00 zł/osoba/godzina 86,29

2
Nadzór OSD w dni robocze 16:00-22:00, 

6:00-8:00
zł/osoba/godzina 110,38

3
Nadzór OSD nocny 22:00 -6.00, niedziele 

i dni ustawowo wolne od pracy
zł/osoba/godzina 145,40

4 Przeprowadzenie asysty zł/godzina 251,25

5

Opłata za niestawienie się 

pracownika/ów OK, który wystąpił do 

OSD z wnioskiem o usługę określoną w 

poz. 1,2,3. Maksymalny okres 

oczekiwania przez pracowników OSD do 

30 min.

opłata jednorazowa 1100,00

6 Wezwanie do nieuzasadnionej awarii zł/osoba/godzina
W zależności do pory i dnia 

tak stawki jak za nadzór

lp. Nazwa Jednostka cena netto [zł]

1

Umieszczenie urządzeń OK w szafie 

telekomunikacyjnej OSD (1/4 szafy 

telekomunikacyjnej OSD) 

zł/miesiąc 185,00

Opłaty związane z Nadzorem zgłaszanym przez OK

Cennik usług

1.1. Opłaty uzupełniające

1.2. Udostępnienie wolnej przestrzeni w szafie
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Załącznik nr 3.

lp. Nazwa Jednostka cena netto [zł]

1
Wywiad techniczny przed realizacją 

połączenia sieci
opłata jednorazowa 3000,00

2
Uruchomienie połączenia sieci, pomiary i 

przekazanie do eksploatacji
opłata jednorazowa 700,00

3

Opłata za przygotowanie i 

przystosowanie infrastruktury OSD do 

umożliwienia instalacji kabli/urzadzeń 

OK

opłata jednorazowa wg. kosztorysu

lp. Nazwa Jednostka cena netto [zł]

1
Przygotowanie PDK (Powieżchnia Do 

celów Kolokacyjnych)
opłata jednorazowa wg. kosztorysu

2 Standardowe wyposażenie PDK opłata jednorazowa wg. kosztorysu

3 Wywiad techniczny na PDK opłata jednorazowa 2500,00

4
Budowa Pasywnego Punktu Dostepu do 

Usług (PPDU)
opłata jednorazowa wg. kosztorysu

1

2

lp. Nazwa Jednostka cena netto [zł]

1
Dostęp do ciemnego włókna 

swiatłowodowego

km/miesiąc - za pierwszy 

km
100,00

2
Dostęp do ciemnego włókna 

swiatłowodowego

km/miesiąc - za każdy 

następny rozpoczęty km
80,00

3
Opłata za udostępnienie ciemnego 

włókna światłowodowego
opłata jednorazowa 1101,20

2. Dostęp do Ciemnych włókien

DC - Z tytułu zasilania prądem stałym DC o napięciu 48V opłata jest obliczana jako iloczyn 

sumarycznej mocy znamionowej urzadzeń OK zainstalowanych w kolokacji wyrażonej w kW i 

miesięcznej stawiki przesębiorstwa za 1 kW umieszczonej na stronie OSD

AC - Ryczałt wg. Mocy znamionowej urządzeń OK zainstalowanych w kolokacji wyrażonej w kW i 

miesięcznej stawki przedsiębiorstwa za 1 kW umieszonej na stronie OSD

1.3. Inne usługi jednorazowe

1.4. Opłaty związane z PDU

1.5. Opłata za energię elektryczną doprowadzoną do urządzeń OK
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lp. Nazwa Jednostka cena netto [zł]

1

Opłaty związane z przygotowaniem, 

budową/rozbudową powierzchni 

kolokacyjnej

opłata jednorazowa wg. kosztorysu

2
Dzierżawa miejsca w szafie OSD - 1/4 

szafy telekomunikacyjnej 
zł/miesiąc 185,00

lp. cena netto [zł]

1 wg. kosztorysu

2 wg. kosztorysu

3 wg. kosztorysu

4 wg. kosztorysu

5 wg. kosztorysu

6 wg. kosztorysu

lp. cena netto [zł]

1 wg. kosztorysu

2 wg. kosztorysu

3 wg. kosztorysu

4 wg. kosztorysu

5 wg. kosztorysu

6 720,00

Wykonanie okablowania światłowodowego 

4.1. Opłaty za uruchomienie połączenia sieci z wykorzystaniem trybu Połączenia Liniowego

Wykonanie okablowania teletransmisyjnego dla sygnałów 

elektrycznych

3. Kolokacja

3.1. Połączenie w trybie kolokacji - opłaty za uruchomienie połączenia w trybie kolokacji

Nazwa 

Wykonanie instalacji elektrycznej

4.Tryb Liniowy

Wykonanie robót inżynieryjnych pomiędzy studnią kablową a 

komorą kablową OSD

Wykonanie okablowania światłowodowego

Instalacja urządzeń

Wykonanie okablowania teletransmisyjnego dla sygnałów 

elektrycznych

Testy kompatybilności

Nazwa 

Przygotowanie studni kablowej lub komory kablowej OSD do 

doprowadzenia kabla światłowodowego OK

Przygotowanie studni kablowej lub komory kablowej OSD do 

doprowadzenia kabla swiatłowodowego OK

Wykonanie  robót inżynieryjnych pomiędzy studnią kablową a 

komorą kablową OSD

Przygotowanie stanowiska do instalacji urządzeń OK

3



Załącznik nr 3.

lp. Nazwa Jednostka cena netto [zł]

1 do 21 zł/miesiąc wg umowy szczegółowej

2 22-42 zł/miesiąc wg umowy szczegółowej

3 43-63 zł/miesiąc wg umowy szczegółowej

4 64-126 zł/miesiąc wg umowy szczegółowej

5 127-189 zł/miesiąc wg umowy szczegółowej

6 190-252 zł/miesiąc wg umowy szczegółowej

lp. Nazwa Jednostka cena netto [zł]

1 średnica zewnętrzna poniżej 10mm zł/m/miesiąc 0,30

2 średnica zewnętrzna od 10mm do 13mm zł/m/miesiąc 0,40

3
średnica zewnętrzna poniżej 13mm 

19mm
zł/m/miesiąc 0,60

4 średnica zewnętrzna od 20mm do 27mm zł/m/miesiąc 0,80

5 średnica zewnętrzna powyżej 27mm zł/m/miesiąc 1,20

6 mufa/zapas zł/miesiąc 80,00

7 Wydanie warunków technicznych opłata/węzeł 50,00

lp. Nazwa Jednostka cena netto [zł]

1
Opłata miesięczna dla przepustowości 

30/10
zł/m/miesiąc 31,00

2
Opłata miesięczna dla przepustowości 

50/10
zł/m/miesiąc 40,50

3
Opłata miesięczna dla przepustowości 

80/20
zł/m/miesiąc 48,25

4
Opłata miesięczna dla przepustowości 

100/30
zł/m/miesiąc 55,15

lp. Nazwa Jednostka cena netto [zł]

1
Opłata miesięczna dla przepustowości 

30/10
zł/m/miesiąc 27,90

2
Opłata miesięczna dla przepustowości 

50/10
zł/m/miesiąc 36,45

3
Opłata miesięczna dla przepustowości 

80/20
zł/m/miesiąc 43,42

4
Opłata miesięczna dla przepustowości 

100/30
zł/m/miesiąc 49,63

6.1. BSA dla dostępu na poziomie IP Niezarządzany

6. BSA

6.2. BSA dla dostępu na poziomie Ethernet

5. Dostęp do kanalizacji kablowej

4.2 Abonament - tryb liniowy
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lp. Nazwa cena netto [zł]

lp. Nazwa cena netto [zł]

1 25,50

2 247.60

lp. Nazwa cena netto [zł]

1 29,50

2 70,00

3 50,00

4 40,00

1

2

3

4 Dzierżawa ONT* : 8,50 zł miesięcznie

*- przy umowie na 24 miesiące i przy wolnych stanach magazynowych.

Wszystkie ceny są kwotami netto w złotówkach

Opłata miesięczna

Konfiguracja pierwszego VLAN

Konfiguracja kolejnego VLAN

Rekonfiguracja VLAN

Opłtay jednorazowe dla usługi BSA znajdują się w umowie szczegółowej.

7 LLU

Opłata miesięczna

Opłata jednorazowa

7 VULA

6.3. BSA opłaty jednorazowe

Kara za nawiązanie się do sieci OSD bez nadworu służb technicznych: 5000zł

Rezygnacja z usługi nadzworu OSD przez OK nie mniej niż 24h przed planowanym terminem:1500zł
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