
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres oferty ramo-
wej o dost´pie telekomunikacyjnym w zakresie: 

1) po∏àczeƒ sieci; 

2) ∏àczy dzier˝awionych;

3) uwolnienia lokalnej p´tli abonenckiej.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o lokalnej
p´tli abonenckiej, rozumie si´ przez to równie˝ lokalnà
podp´tl´ abonenckà.

§ 2. U˝yte w za∏àcznikach do rozporzàdzenia okre-
Êlenia oznaczajà: 

1) bitowa stopa b∏´dów — stosunek liczby b∏´dnych
bitów odebranych do liczby wszystkich odebra-
nych bitów;

2) blok — grup´ nast´pujàcych po sobie bitów, przy
czym ka˝dy bit mo˝e nale˝eç tylko do jednego bloku;

3) czas odtwarzania us∏ugi — czas, w którym funkcje
spe∏niane przez uszkodzone cyfrowe ∏àcze teleko-
munikacyjne przej´te zostanà przez inny element
sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone ∏àcze zo-
stanie naprawione;

4) kolokacja fizyczna — form´ kolokacji, w przypadku
której przedsi´biorca telekomunikacyjny korzysta-
jàcy umieszcza urzàdzenia w miejscach kolokacyj-
nych, udost´pnionych przez operatora udost´p-
niajàcego, zlokalizowanych w budynkach lub bez-
poÊrednim sàsiedztwie budynków, w których znaj-
duje si´ punkt dost´pu do sieci operatora udo-
st´pniajàcego;

5) kolokacja na odleg∏oÊç — form´ kolokacji, w przy-
padku której przedsi´biorca telekomunikacyjny
korzystajàcy umieszcza urzàdzenia w, zapewnio-
nych przez siebie lub udost´pnionych przez opera-
tora udost´pniajàcego, miejscach kolokacyjnych
zlokalizowanych w oddaleniu od budynków,
w których znajduje si´ punkt dost´pu do sieci ope-
ratora udost´pniajàcego, i u˝ywa odpowiednich
po∏àczeƒ, w szczególnoÊci po∏àczeƒ kablowych;

6) kolokacja oddzielona — form´ kolokacji fizycznej
lub na odleg∏oÊç polegajàcà na fizycznym oddzie-

leniu urzàdzeƒ operatora udost´pniajàcego
i przedsi´biorców telekomunikacyjnych korzystajà-
cych, umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;

7) kolokacja przemieszana — form´ kolokacji fizycz-
nej lub na odleg∏oÊç polegajàcà na braku fizyczne-
go oddzielenia urzàdzeƒ operatora udost´pniajà-
cego i przedsi´biorców telekomunikacyjnych ko-
rzystajàcych, umieszczonych w miejscach koloka-
cyjnych;

8) kolokacja wirtualna — form´ kolokacji polegajàcà
na braku fizycznego dost´pu do miejsc kolokacyj-
nych przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego
korzystajàcego i wykonywaniu przez operatora
udost´pniajàcego czynnoÊci zwiàzanych z instala-
cjà, utrzymaniem, konserwacjà i naprawami urzà-
dzeƒ umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;

9) okres niedost´pnoÊci — okres nast´pujàcych po
sobie kolejno co najmniej dziesi´ciu sekund ze
znaczàcym b∏´dem;

10) operator udost´pniajàcy — operatora obowiàza-
nego do uwolnienia lokalnej p´tli abonenckiej lub
udost´pnienia fizycznej przestrzeni lub urzàdzeƒ
technicznych w celu umieszczenia i pod∏àczenia
niezb´dnego sprz´tu operatora pod∏àczajàcego
swojà sieç do sieci innego operatora;

11) przedsi´biorca telekomunikacyjny korzystajàcy —
przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego korzystajàce-
go z uwolnienia lokalnej p´tli abonenckiej albo
udost´pnienia fizycznej przestrzeni lub urzàdzeƒ
technicznych w celu umieszczenia i pod∏àczenia
niezb´dnego sprz´tu do sieci innego operatora
lub wnioskujàcego o zapewnienie takiego uwol-
nienia albo udost´pnienia;

12) punkt styku sieci — fizyczny lub logiczny punkt po-
∏àczenia sieci telekomunikacyjnych przedsi´bior-
ców telekomunikacyjnych lub u˝ytkowników,
o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyj-
ne, nieb´dàcy zakoƒczeniem sieci;

13) sekunda z b∏´dem (ES) — sekund´, w której wystà-
pi∏ co najmniej jeden b∏´dny bit;

14) sekunda ze znaczàcym b∏´dem (SES) — sekund´,
w której wartoÊç bitowej stopy b∏´dów przekroczy-
∏a 10-3 lub uszkodzonych jest co najmniej 30 % blo-
ków; 

15) urzàdzenie dost´pu szerokopasmowego — urzà-
dzenie przy∏àczone do lokalnej p´tli abonenckiej
po stronie operatora udost´pniajàcego lub przed-
si´biorcy telekomunikacyjnego korzystajàcego
umo˝liwiajàce Êwiadczenie us∏ugi szerokopasmo-
wej transmisji danych w pe∏nym lub nieg∏osowym
paÊmie cz´stotliwoÊci lokalnej p´tli abonenckiej;
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w sprawie zakresu oferty ramowej o dost´pie telekomunikacyjnym 
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1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).



16) uwolnienie lokalnej p´tli abonenckiej — zapew-
nienie dost´pu do lokalnej p´tli abonenckiej, do-
st´pu do urzàdzeƒ dost´pu szerokopasmowego
oraz dost´pu do w´z∏ów sieci telekomunikacyjnej
u˝ywanych na potrzeby szerokopasmowej trans-
misji danych kierowanej do lokalnej p´tli abo-
nenckiej;

17) w´z∏y sieci telekomunikacyjnej — urzàdzenia
w sieci telekomunikacyjnej u˝ywanej do Êwiadcze-
nia us∏ug szerokopasmowej transmisji danych
umo˝liwiajàce dost´p do tej sieci.

§ 3. 1. Zakres oferty ramowej o dost´pie telekomu-
nikacyjnym w zakresie po∏àczeƒ sieci okreÊla za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia. 

2. Zakres oferty ramowej o dost´pie telekomunika-
cyjnym w zakresie ∏àczy dzier˝awionych okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Zakres oferty ramowej o dost´pie telekomunika-
cyjnym w zakresie uwolnienia lokalnej p´tli abonenc-
kiej okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 4. Oferta ramowa powinna byç skonstruowana
w taki sposób, aby przedsi´biorcy telekomunikacyjni
korzystajàcy z oferty nie musieli nabywaç udogodnieƒ
towarzyszàcych, które nie sà niezb´dne do Êwiadcze-
nia us∏ug telekomunikacyjnych przez tych przedsi´-
biorców telekomunikacyjnych.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wych wymagaƒ zwiàzanych z zapewnieniem dost´pu
do lokalnej p´tli abonenckiej i zwiàzanych z nim udo-
godnieƒ (Dz. U. Nr 118, poz. 1235). 

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
3 wrzeÊnia 2005 r.

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2005 r. (poz. 1350)

Za∏àcznik nr 1

ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOST¢PIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE PO¸ÑCZE¡ SIECI

Oferta ramowa o dost´pie telekomunika-
cyjnym w zakresie po∏àczeƒ sieci  powinna
okreÊlaç:

I. Procedur´ zg∏aszania wniosków o po∏àczenie
sieci.

II. Procedur´ zawierania umów o po∏àczeniu sieci. 
III. Oferowane us∏ugi w ramach po∏àczonych pu-

blicznych sieci telekomunikacyjnych, zapewnia-
jàce u˝ytkownikom korzystajàcym z us∏ug lub
sieci jednego przedsi´biorcy telekomunikacyj-
nego komunikowanie si´ z u˝ytkownikami ko-
rzystajàcymi z us∏ug lub sieci tego samego lub
innego przedsi´biorcy telekomunikacyjnego al-
bo dost´p do us∏ug dostarczanych przez innego
przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego lub u˝yt-
kowników, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4,
5, 7 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne.

IV. Terminy:
1. czas realizacji od momentu z∏o˝enia zamó-

wienia:
1.1. na poczàtkowe po∏àczenia sieci teleko-

munikacyjnych,
1.2. na przebudow´ wykorzystywanych

punktów styku sieci;
2. minimalny czas trwania umowy.

V. Zasady rozliczeƒ z tytu∏u niewykonania lub nie-
nale˝ytego wykonania Êwiadczonych wzajem-
nie us∏ug telekomunikacyjnych.

VI. Warunki p∏atnoÊci, w tym terminy wnoszenia
nale˝noÊci za us∏ugi.

VII. Rodzaj, wysokoÊç i sposób naliczania op∏at za
poszczególne us∏ugi.

VIII. Fizycznà lub logicznà lokalizacj´ punktów styku
sieci, w tym identyfikacj´ punktów styku sieci.

IX. Techniczne opcje dotyczàce po∏àczenia sieci tele-
komunikacyjnych:

1. w budynkach:

1.1. w lokalizacji przy∏àczanego przedsi´bior-
cy telekomunikacyjnego,

1.2. w lokalizacji przedsi´biorcy telekomuni-
kacyjnego przy∏àczajàcego sieci;

2. w punktach poÊrednich.

X. Zasady kierowania ruchu telekomunikacyjnego
do i od przy∏àczanego przedsi´biorcy telekomu-
nikacyjnego wraz z zasadami kierowania ruchu
w przypadku braku mo˝liwoÊci realizacji po∏a-
czenia za poÊrednictwem pierwszej drogi kiero-
wania, w szczególnoÊci w przypadku awarii lub
braku przepustowoÊci w punkcie styku sieci.

XI. ¸àcza s∏u˝àce do po∏àczenia sieci:

1. rodzaje ∏àczy po∏àczenia mi´dzyoperatorskiego;

2. poziom jakoÊci us∏ug dla ∏àczy po∏àczenia
mi´dzyoperatorskiego.



XII. Us∏ugi pomocnicze, Êwiadczenia dodatkowe
oraz us∏ugi zaawansowane zwiàzane ze Êwiad-
czeniem us∏ug telekomunikacyjnych.

XIII. Specyfikacje techniczne dotyczàce sposobu re-
alizacji punktu styku, z powo∏aniem w∏aÊciwych
norm krajowych, norm Europejskiego Instytutu
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) lub zaleceƒ
Mi´dzynarodowego Zwiàzku Telekomunikacyj-
nego (ITU), a w przypadku ich braku — innych
standardów technicznych wykorzystywanych
przez operatora udost´pniajàcego.

XIV. Parametry jakoÊci oferowanych us∏ug Êwiadczo-
nych pomi´dzy po∏àczonymi sieciami.

XV. Sposób i warunki realizacji uprawnieƒ abonen-
tów realizowanych w ∏àczonych sieciach teleko-
munikacyjnych.

XVI. Ogólne warunki i procedury:

1. post´powania w przypadku zmian stan-
dardowych warunków umów o po∏àczeniu
sieci;

2. rozstrzygania sporów;

3. przeprowadzania testów interoperacyjnoÊci
us∏ug i kompatybilnoÊci elektromagnetycz-
nej;

4. zachowania integralnoÊci sieci oraz zacho-
wania tajemnicy telekomunikacyjnej lub
ochrony danych w sieci;

5. post´powania w przypadku awarii sieci tele-
komunikacyjnej lub w sytuacjach szczegól-
nego zagro˝enia w celu zachowania ciàg∏o-
Êci Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych;

6. post´powania w przypadku zaproponowa-
nia zmian w sieciach lub us∏ugach oferowa-
nych przez jednà ze stron, w∏àczajàc w to
sposób dost´pu do nowych lub zmienio-
nych us∏ug przedsi´biorcy telekomunikacyj-
nego o znaczàcej pozycji rynkowej;

7. rozwiàzania umowy o po∏àczeniu sieci;

8. kolokacji, w tym kolokacji fizycznej, kolokacji
na odleg∏oÊç oraz kolokacji wirtualnej;

9. wspólnego korzystania z budynków oraz in-
frastruktury telekomunikacyjnej;

10. dotyczàce rekonfiguracji urzàdzeƒ przekie-
rowujàcych ruch telekomunikacyjny;

11. dotyczàce prognozowania rozbudowy lub
modyfikacji punktów styku sieci.

XVII. Wzór wniosku o po∏àczenie sieci, wzór umowy
o po∏àczeniu sieci oraz wzór umowy koloka-
cyjnej.
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Za∏àcznik nr 2

ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOST¢PIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ¸ÑCZY DZIER˚AWIONYCH

Oferta ramowa o dost´pie telekomunika-
cyjnym w zakresie ∏àczy dzier˝awionych po-
winna okreÊlaç:

I. Tryb zawierania, zmiany i rozwiàzywania umowy,
w tym zasady realizacji przez przedsi´biorc´ tele-
komunikacyjnego wydzier˝awiajàcego ∏àcza tele-
komunikacyjne prawa do jednostronnego cz´-
Êciowego odstàpienia od umowy zwiàzanego ze
zwrotem pojedynczych ∏àczy.

II. Przedmiot oferty, okreÊlajàcy:

1. rodzaje ∏àczy telekomunikacyjnych wraz
z przywo∏aniem numeru dokumentu normali-
zacyjnego okreÊlajàcego ich parametry fizycz-
ne i elektryczne;

2. zasady zmiany miejsca zakoƒczenia ∏àcza tele-
komunikacyjnego, przy zachowaniu jego stan-
dardów jakoÊciowych;

3. oferowane w trakcie eksploatacji wartoÊci ES
i SES dla cyfrowych ∏àczy dzier˝awionych;

4. dost´pnoÊç cyfrowych ∏àczy dzier˝awionych;

5. typowy czas odtworzenia us∏ugi, liczony od
momentu, w którym przedsi´biorca telekomu-
nikacyjny wydzier˝awiajàcy ∏àcze telekomuni-

kacyjne powzià∏ wiadomoÊç o usterce lub
awarii, do chwili gdy 80 % wszystkich ∏àczy
dzier˝awionych tego samego typu zosta∏o na-
prawionych i ponownie przekazanych do eks-
ploatacji.

III. Terminy przekazywania ∏àczy do eksploatacji, któ-
re powinny byç krótsze ni˝ terminy przekazywa-
nia ∏àczy do eksploatacji okreÊlone w regulaminie
Êwiadczenia us∏ug obejmujàcych zapewnienie
cz´Êci lub ca∏oÊci minimalnego zestawu ∏àczy
dzier˝awionych przedsi´biorcy telekomunikacyj-
nego wyznaczonego jako posiadajàcego znaczà-
cà pozycj´ rynkowà na rynkach detalicznych i nie
powinny byç d∏u˝sze ni˝ 30 dni.

IV. Warunki Êwiadczenia oferowanych us∏ug:

1. zasady przekazywania ∏àczy do eksploatacji;

2. zasady eksploatacji ∏àczy telekomunikacyj-
nych, a w szczególnoÊci procedury post´po-
wania i wspó∏pracy zwiàzane z awariami,
usterkami, przerwami w pracy oraz planowa-
nymi pracami;

3. zasady zwrotu ∏àczy telekomunikacyjnych
w okresie obowiàzywania umowy i po jej roz-
wiàzaniu.



V. Rodzaj, wysokoÊç i sposób naliczania op∏at z ty-
tu∏u Êwiadczenia us∏ugi dzier˝awy ∏àczy teleko-
munikacyjnych.

VI. Warunki p∏atnoÊci, w tym terminy wnoszenia na-
le˝noÊci za us∏ugi.

VII. Tryb zwrotu pobranych nale˝noÊci.

VIII. Tryb reklamacji oraz zasady odpowiedzialnoÊci
operatora wydzier˝awiajàcego ∏àcze, w tym:

1. wysokoÊç kar umownych i bonifikat zwiàza-
nych z niewywiàzaniem si´ z warunków okre-
Êlonych w umowie;

2. zdarzenia, z którymi wià˝à si´ kary umowne
i bonifikaty.

IX. Zasady kolokacji i dost´pu do pomieszczeƒ, jeÊli
zakoƒczenie ∏àcza telekomunikacyjnego znajduje
si´ w obiekcie znajdujàcym si´ w posiadaniu
przedsi´biorcy telekomunikacyjnego wydzier˝a-
wiajàcego ∏àcze.

X. Zasady rozstrzygania sporów.

XI. Czas trwania umowy, w tym wymagany minimal-
ny czas trwania umowy dotyczàcej danego rodza-
ju ∏àcza telekomunikacyjnego.

XII. Wzory zamówienia i protoko∏u odbioru ∏àcza te-
lekomunikacyjnego, wzory umów dotyczàcych
us∏ugi dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych oraz
wzór umowy kolokacyjnej.

XIII. Planowany termin przekazania ∏àcza do eksplo-
atacji oraz planowany czas odtwarzania us∏ugi,
w przypadku oferowanych po raz pierwszy typów
∏àczy telekomunikacyjnych.

XIV. Specyfikacje techniczne zakoƒczeƒ sieci zawiera-
jàce odniesienia do okreÊlonych przepisów mi´-
dzynarodowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.

XV. Tryb post´powania w przypadku niespe∏niania
przez urzàdzenia koƒcowe u˝ytkownika zasadni-
czych wymagaƒ, o których mowa w art. 153 usta-
wy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunika-
cyjne, oraz zasady zawieszenia Êwiadczenia us∏u-
gi dzier˝awy ∏àcza telekomunikacyjnego do czasu
od∏àczenia urzàdzeƒ koƒcowych od punktu za-
koƒczenia sieci, zasady powiadomienia przedsi´-
biorcy telekomunikacyjnego o zawieszeniu i jego
przyczynach oraz ponownego udost´pnienia ∏à-
cza telekomunikacyjnego po ustàpieniu przyczyn
zawieszenia.
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Za∏àcznik nr 3

ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOST¢PIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE UWOLNIENIA
LOKALNEJ P¢TLI ABONENCKIEJ 

Oferta ramowa o dost´pie telekomunikacyj-
nym w zakresie uwolnienia lokalnej p´tl i
abonenckiej  powinna okreÊlaç:

I. Procedur´ zg∏aszania wniosków o uwolnienie lo-
kalnej p´tli abonenckiej.

II. Procedur´ zawierania, zmieniania i rozwiàzywa-
nia umów o uwolnienie lokalnej p´tli abonenckiej.

III. Warunki uwolnienia lokalnej p´tli abonenckiej:

1. elementy sieci, do których oferowany jest do-
st´p, obejmujàce w szczególnoÊci:

1.1. lokalnà p´tl´ abonenckà, 

1.2. urzàdzenia dost´pu szerokopasmowego
zapewniajace mo˝liwoÊç Êwiadczenia
us∏ug szerokopasmowej transmisji da-
nych w lokalnej p´tli abonenckiej,

1.3. w´z∏y sieci telekomunikacyjnej u˝ywane
na potrzeby transmisji kierowanej do oraz
z lokalnej p´tli abonenckiej, w celu Êwiad-
czenia us∏ug szerokopasmowej transmisji
danych;

2. charakterystyk´ elementów sieci, okreÊlajàcà
ich zdolnoÊci transmisyjne obejmujàce
w szczególnoÊci:

2.1. mo˝liwoÊç korzystania z pe∏nego pasma
cz´stotliwoÊci lokalnej p´tli abonenckiej
w przypadku pe∏nego dost´pu,

2.2. mo˝liwoÊç korzystania z nieg∏osowego pa-
sma cz´stotliwoÊci lokalnej p´tli abonenc-
kiej w przypadku dost´pu wspó∏dzielone-
go,

2.3. mo˝liwoÊç zapewnienia przep∏ywnoÊci
w sieci telekomunikacyjnej u˝ywanej do
Êwiadczenia us∏ug szerokopasmowej
transmisji danych, pozwalajàcej na trans-
misj´ pomi´dzy w´z∏ami sieci telekomuni-
kacyjnej i urzàdzeniami dost´pu szeroko-
pasmowego oraz umo˝liwiajàcà Êwiadcze-
nie us∏ug szerokopasmowej transmisji da-
nych w lokalnej p´tli abonenckiej w jej pe∏-
nym lub nieg∏osowym paÊmie cz´stotli-
woÊci,

2.4. mo˝liwoÊç zapewnienia elastycznoÊci
przep∏ywnoÊci pomi´dzy urzàdzeniami
dost´pu szerokopasmowego a w´z∏ami
sieci telekomunikacyjnej — w przypadku
Êwiadczenia us∏ug szerokopasmowej
transmisji danych,



2.5. mo˝liwoÊç zapewnienia korzystania z ró˝-
nych klas us∏ug transmisji danych,
w szczególnoÊci: sta∏ej przep∏ywnoÊci bi-
tów, zmiennej przep∏ywnoÊci bitów w cza-
sie rzeczywistym, zmiennej przep∏ywnoÊci
bitów w czasie nierzeczywistym — w przy-
padku Êwiadczenia us∏ug szerokopasmo-
wej transmisji danych,

2.6. mo˝liwoÊç wydzielenia kana∏ów transmisji
o okreÊlonej charakterystyce — w przy-
padku Êwiadczenia szerokopasmowej
transmisji danych;

3. sposób udzielania informacji o dost´pnoÊci
elementów sieci obejmujàcych wszystkie infor-
macje niezb´dne do uwolnienia lokalnej p´tli
abonenckiej, w szczególnoÊci informacje doty-
czàce schematu architektury:
3.1. sieci dost´powej, ze wskazaniem dost´p-

noÊci lokalnej p´tli abonenckiej w konkret-
nych cz´Êciach sieci dost´powej,

3.2. sieci telekomunikacyjnej u˝ywanej do
Êwiadczenia us∏ug szerokopasmowej
transmisji danych oraz ulokowania w´-
z∏ów sieci telekomunikacyjnej, ze wskaza-
niem lokalnych p´tli abonenckich dost´p-
nych za poÊrednictwem tych w´z∏ów na
potrzeby Êwiadczenia us∏ug szerokopa-
smowej transmisji danych;

4. warunki techniczne obejmujàce w szczególno-
Êci:
4.1. technicznà charakterystyk´ lokalnej p´tli

abonenckiej, z odniesieniem do odpo-
wiednich norm i zaleceƒ organizacji mi´-
dzynarodowych, umo˝liwiajàce okreÊlenie
jakoÊci tej p´tli z punktu widzenia mo˝li-
woÊci oferowania ró˝nych us∏ug zarówno
w paÊmie pe∏nym, jak i nieg∏osowym,
w tym: d∏ugoÊci i Êrednice przewodów,
wyst´powanie odga∏´zieƒ, cewek pupini-
zacyjnych, linii testujàcych oraz innych
urzàdzeƒ majàcych wp∏yw na jakoÊç trans-
misji w danej p´tli abonenckiej,

4.2. specyfikacje techniczne dla urzàdzeƒ ope-
ratora udost´pniajàcego wykorzystywa-
nych do uwolnienia lokalnej p´tli abo-
nenckiej, z odniesieniem do odpowiednich
norm i zaleceƒ organizacji mi´dzynarodo-
wych, w szczególnoÊci dla urzàdzeƒ umo˝-
liwiajàcych oddzielenie g∏osowego i nie-
g∏osowego pasma cz´stotliwoÊci lokalnej
p´tli abonenckiej, urzàdzeƒ dost´pu szero-
kopasmowego oraz w´z∏ów sieci teleko-
munikacyjnej,

4.3. technicznà charakterystyk´ sieci telekomu-
nikacyjnej u˝ywanej do Êwiadczenia us∏ug
szerokopasmowej transmisji danych nie-
zb´dnà do realizacji uwolnienia lokalnej
p´tli abonenckiej poprzez dost´p do w´-
z∏ów sieci telekomunikacyjnej,

4.4. informacje o ograniczeniach w u˝ytkowa-
niu pasma cz´stotliwoÊci i o wymogach
kompatybilnoÊci elektromagnetycznej,

4.5. procedury uwolnienia lokalnej p´tli abo-
nenckiej, w szczególnoÊci:

a) procedury testowe poprzedzajàce
uwolnienie niezb´dne dla weryfikacji
jakoÊci Êwiadczonych us∏ug,

b) procedury zamawiania, uwolnienia i in-
formowania o ograniczeniach w u˝yt-
kowaniu.

IV. Us∏ugi kolokacyjne, w szczególnoÊci:

1. us∏ugi obejmujàce:

1.1. udost´pnienie miejsc kolokacyjnych,

1.2. udost´pnienie prze∏àcznicy poÊredniczàcej,

1.3. udost´pnienie zewn´trznych i wewn´trz-
nych kabli ∏àcznikowych oraz czynnoÊci
zwiàzane z ich u∏o˝eniem,

1.4. okreÊlenie sposobów realizacji dost´pu do
w´z∏ów sieci telekomunikacyjnej, w tym:

a) w lokalizacji operatora udost´pniajàce-
go,

b) w lokalizacji przedsi´biorcy telekomu-
nikacyjnego korzystajàcego,

c) w punkcie poÊrednim,

1.5. udost´pnienie ∏àczy dzier˝awionych nie-
zb´dnych do dost´pu do w´z∏ów sieci tele-
komunikacyjnej,

1.6. udost´pnienie elementów infrastruktury
niezb´dnych do dost´pu do w´z∏ów sieci
telekomunikacyjnej, w szczególnoÊci: w∏ó-
kien Êwiat∏owodowych, kanalizacji, masz-
tów lub powierzchni dachowej,

1.7. okreÊlenie szczegó∏owych zasad budowy
i rozbudowy w´z∏ów sieci telekomunika-
cyjnej, w tym zwi´kszania jej pojemnoÊci,

1.8. okreÊlenie rodzajów interfejsów i innych
specyfikacji technicznych urzàdzeƒ
umieszczanych w punktach dost´pu do
w´z∏ów sieci telekomunikacyjnej niezb´d-
nych do prawid∏owej realizacji dost´pu,

1.9. udost´pnienie zasilania,

1.10. udost´pnienie klimatyzacji, wentylacji,
ch∏odzenia i ogrzewania,

1.11. instalacj´ urzàdzeƒ zwiàzanych z uwol-
nieniem lokalnej p´tli abonenckiej;

2. udost´pnienie informacji o miejscach i opcjach
kolokacyjnych, w tym dok∏adne okreÊlenie lo-
kalizacji odpowiednich miejsc kolokacyjnych
operatora udost´pniajàcego, w∏àczajàc w to:

2.1. udost´pnianie informacji o lokalizacji
miejsc kolokacyjnych obejmujàce centra-
le, prze∏àcznice g∏ówne i inne podobne
urzàdzenia — w przypadku lokalnej p´tli
abonenckiej,

2.2. udost´pnianie informacji o lokalizacji
miejsc kolokacyjnych obejmujàce koncen-
tratory oraz podobne urzàdzenia, ∏àcznie
z oddalonymi punktami rozdzielczymi, ta-

Dziennik Ustaw Nr 160 — 9717 — Poz. 1350



kimi jak szafki uliczne, skrzynki rozdzielcze
i wydzielone pomieszczenia — w przypad-
ku lokalnej podp´tli abonenckiej,

2.3. udost´pnianie informacji o lokalizacji
miejsc kolokacyjnych obejmujàce fizyczne
punkty sieci telekomunikacyjnej, ∏àcznie
z budynkami i pomieszczeniami — w przy-
padku w´z∏ów sieci telekomunikacyjnej,

2.4. informacje o dost´pnoÊci rozwiàzaƒ alter-
natywnych — w przypadku braku dost´p-
noÊci kolokacji fizycznej,

2.5. rodzaje dost´pnych kolokacji w poszcze-
gólnych miejscach kolokacyjnych okreÊlo-
nych przy wzi´ciu pod uwag´ wielkoÊci
danej prze∏àcznicy lub koncentratora oraz
przewidywanej liczby wnioskujàcych o do-
st´p przedsi´biorców telekomunikacyj-
nych korzystajàcych, w szczególnoÊci: ko-
lokacj´ fizycznà (w tym kolokacj´ oddzielo-
nà lub kolokacj´ przemieszanà), kolokacj´
na odleg∏oÊç oraz kolokacj´ wirtualnà,

2.6. dost´pnoÊç i parametry instalacji elek-
trycznej, zasilania, wentylacji i klimatyzacji
w miejscach kolokacyjnych,

2.7. zasady poddzier˝awiania miejsc kolokacyj-
nych;

3. przedstawienie zasad u˝ywania miejsc koloka-
cyjnych w przypadku, gdy zapotrzebowanie
zg∏aszane przez przedsi´biorców telekomuni-
kacyjnych korzystajàcych b´dzie przekraczaç
dost´pne zasoby wraz ze sposobem usuni´cia
powsta∏ych ograniczeƒ w przysz∏oÊci;

4. przedstawienie charakterystyk urzàdzeƒ pod∏à-
czanych, w tym ewentualne ograniczenia, jeÊli
istniejà, co do rodzaju urzàdzeƒ pod∏àczanych;

5. przedstawienie stosowanych Êrodków bezpie-
czeƒstwa, w szczególnoÊci:

5.1. podejmowanych przez operatora udost´p-
niajàcego w celu zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa miejsc kolokacyjnych,

5.2. dotyczàcych warunków dost´pu persone-
lu przedsi´biorców telekomunikacyjnych
korzystajàcych w celu sprawdzania urzà-
dzeƒ, ich konserwacji i dokonywania po-
trzebnych napraw;

6. przedstawienie stosowanych standardów bez-
pieczeƒstwa;

7. przedstawienie warunków przeprowadzenia
przez przedsi´biorców telekomunikacyjnych
korzystajàcych wglàdu do miejsc kolokacji oraz
miejsc, w których kolokacji odmówiono.

V. Warunki dost´pu do systemów informacyjnych
obejmujàce w szczególnoÊci wskazanie odpo-
wiednich wspierajàcych systemów operacyjnych,
systemów informatycznych i baz danych oraz
sposobu korzystania z nich w zakresie niezb´d-
nym dla:

1. prawid∏owego i efektywnego zamawiania
i uwolnienia lokalnej p´tli abonenckiej;

2. realizacji wniosków w sprawie konserwacji
i napraw sieci;

3. naliczania op∏at.
VI. Warunki uwolnienia lokalnej p´tli abonenckiej

obejmujàce w szczególnoÊci wskazanie:
1. terminów udzielenia odpowiedzi na wnioski

o uwolnienie lokalnej p´tli abonenckiej;
2. terminów, w których operator udost´pniajàcy

jest obowiàzany do uwolnienia lokalnej p´tli
abonenckiej; terminy te powinny byç ustalone
jak dla realizacji 95 % zamówienia tego same-
go typu w okresie 6 miesi´cy poprzedzajàcych
przygotowanie ramowej oferty, z uwzgl´dnie-
niem zamówieƒ z∏o˝onych przez jednostki or-
ganizacyjne operatora i jego podmioty zale˝ne;
w przypadku gdy jest to niemo˝liwe — na pod-
stawie w∏asnych danych; przy okreÊleniu ter-
minów nie uwzgl´dnia si´ opóênieƒ w realiza-
cji, wynikajàcych z wniosków u˝ytkowników;

3. trybu zapewnienia jednoczesnej realizacji
uprawnienia abonenta, o którym mowa
w art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Pra-
wo telekomunikacyjne (przenoÊnoÊç numeru),
i realizacji pe∏nego dost´pu do lokalnej p´tli
abonenckiej;

4. warunków migracji z dost´pu do w´z∏ów sieci
telekomunikacyjnej do dost´pu do lokalnej
p´tli abonenckiej;

5. zasad eksploatacji, w tym procedur post´po-
wania i wspó∏pracy przedsi´biorców teleko-
munikacyjnych, zwiàzanych z awariami, uster-
kami, przerwami w pracy oraz z planowanymi
pracami remontowymi i innymi;

6. standardów dost´pnoÊci, niezawodnoÊci i in-
nych parametrów okreÊlajàcych gwarantowa-
nà jakoÊç us∏ug Êwiadczonych przez operato-
ra udost´pniajàcego oraz obowiàzków opera-
tora udost´pniajàcego dotyczàcych okreso-
wego przesy∏ania przedsi´biorcom telekomu-
nikacyjnym korzystajàcym informacji o fak-
tycznej jakoÊci us∏ug, które zosta∏y Êwiadczo-
ne w danym okresie;

7. trybu reklamacyjnego oraz zasad odpowie-
dzialnoÊci operatora udost´pniajàcego, w tym
rodzaju i wysokoÊci kar umownych i bonifikat
zwiàzanych z niewywiàzaniem si´ z warun-
ków okreÊlonych w umowie, w szczególnoÊci
warunków wymienionych w pkt 1—6;

8. rodzajów, wysokoÊci i zasad naliczania op∏at
za wszelkie us∏ugi Êwiadczone w ramach
uwolnienia lokalnej p´tli abonenckiej; op∏aty
te powinny byç okreÊlone w sposób szczegó-
∏owy i przejrzysty;

9. warunków p∏atnoÊci;
10. zasad rozstrzygania sporów;
11. trybu zwrotu pobranych nale˝noÊci.

VII. Wzory umów o zapewnienie dost´pu, wzory za-
mówieƒ, wzory umów kolokacyjnych, wzory pro-
toko∏ów zdawczo-odbiorczych oraz wzory innych
dokumentów niezb´dnych do realizacji postano-
wieƒ umów.
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