Białystok, 26.03.2021 r.

Regulamin Promocji
"Dzierżawa HDPE 40 – infrastruktury
SSPW na potrzeby rozwoju sieci szerokopasmowych”
§ 1 Informacje ogólne
1. Organizatorem promocyjnej oferty: „Dzierżawa HDPE 40 – infrastruktury SSPW na
potrzeby rozwoju sieci szerokopasmowych” jest Województwo Podlaskie, ul. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, zwane dalej także „Operatorem
Infrastruktury”.
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 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz.
2460, z 2020 r. poz. 374, 695, 875) zwane dalej Operatorami Sieci Dostępowych.
3. Zamiarem Organizatora jest stymulowanie rozbudowy sieci szerokopasmowych,
szczególnie na mało zurbanizowanych terenach województwa podlaskiego, na rzecz
zwiększenia dostępności usług internetowych na potrzeby mieszkańców,
przedsiębiorstw oraz sektora publicznego.

§ 2 Przedmiot i warunki oferty promocyjnej
1. W ramach promocji podmioty wskazane w § 1 ust. 2 mają możliwość korzystania
i dysponowania infrastrukturą Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwo Podlaskie w zakresie niezajętego rurociągu HDPE 40x3,7 lub
mikrokanalizacji Ø10x2,0 na potrzeby wbudowania własnych kabli.
2. Na potrzeby promocji udostępnione są odcinki wolnych rurociągów na wszystkich
relacjach w sieci SSPW na terenie całego województwa o łącznej długości ok. 1790 km
oraz odcinki wolnych otworów mikrokanalizacji w relacjach sieci SSPW o długości ok.
96 km.
3. Infrastruktura SSPW będzie udostępniana Operatorom Sieci Dostępowych przez
Organizatora po potwierdzeniu warunków technicznych.
4. W ramach dysponowania infrastrukturą SSPW dopuszcza się nabudowanie elementów
takich jak zasobniki, studnie, zastosowanie trójników (z zastrzeżeniem dokonywania
zmiany przebiegu rurociągu lub mikrokanalizacji). Przez nabudowanie rozumie się
takie umieszczenie zasobnika lub studni na trasie rurociągu lub mikrokanalizacji,
w wyniku którego wskazana rura HDPE 40x3,7 lub mikrokanalizacja zostanie
umieszczona wewnątrz tych elementów.
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5. Zakres wykorzystania infrastruktury SSPW, w tym zamiar nabudowania elementów
wskazanych w ust. 4, wymaga zgłoszenia i przedstawienia tego w dokumentacji
projektowej przekazanej Operatorowi Infrastruktury do uzgodnienia.
6. Po wykonaniu zaplanowanego zakresu prac na infrastrukturze SSPW, Operator Sieci
Dostępowej zobowiązany jest w terminie 30 dni przekazać dokumentację
powykonawczą Operatorowi Infrastruktury.
7. Koszty nabudowania elementów wskazanych w ust. 4 ponosi Operator Sieci
Dostępowej. Materiały wykorzystane do nabudowy pozostają własnością OSD
i pozostają w jego utrzymaniu, konserwacji itp.
8. Po okresie obowiązywania umowy Operator Sieci Dostępowej przywróci infrastrukturę
do stanu początkowego lub pozostawi nabudowane elementy z bezwarunkowym
udostępnieniem ich na potrzeby Operatora Infrastruktury.
9. Prace na infrastrukturze SSPW będą realizowane pod nadzorem Operatora
Infrastruktury zgodnie z zasadami świadczenia Nadzoru OI zawartymi w Umowie
Ramowej Operatora Infrastruktury.
10. Z promocji skorzystać mogą Operatorzy Sieci Dostępowych, którzy planują dzierżawić
łącznie min. 5 km rurociągu HDPE Ø 40x3,7 lub mikrokanalizacji Ø10x2,0.
11. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie przez Operatora Sieci Dostępowej
zamówień na dzierżawę całego otworu kanalizacji lub mikrokanalizacji (Załącznik nr 5
do Umowy Ramowej) o minimalnej łącznej długości 5 km, opracowanie i uzgodnienie
z OI dokumentacji projektowej oraz jednoczesne podpisanie Protokołów zdawczo –
odbiorczych Usług Dzierżawy Kanalizacji dla każdego ze złożonych zamówień.
12. Zamówienia na usługę dzierżawy kolejnych odcinków kanalizacji SSPW, ponad
wcześniej zamówione 5 km przez danego OSD, realizowane są na zasadach ogólnych
określonych w Umowie Ramowej w cenie promocyjnej. Minimalna długość
zamawianego ciągłego odcinka kanalizacji SSPW w promocji wynosić będzie 500
metrów, co będzie weryfikowane powykonawczo.
13. W ramach promocji miesięczna opłata abonamentowa Dzierżawy HDPE 40x3,7 lub
mikrokanalizacji Ø10x2,0 za 1 km dla danego operatora uzależniona będzie od łącznej
długości dzierżawionej infrastruktury SSPW w ramach promocji i wynosić będzie:
Długość dzierżawionej kanalizacji w
Cena zł netto/ km/ m-c
Promocji HDPE 40
0 – 20 km
120 zł
20,001 km – 40 km
100 zł
40,001 km – 60 km
80 zł
60,001 km – 80 km
60 zł
80,001 km i więcej
40 zł
Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Do długości dzierżawionych odcinków w promocji nie są wliczane odcinki kanalizacji
SSPW dzierżawione w ramach innych promocji i standardowego Cennika OI.
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15. Umowy na dzierżawę kanalizacji w promocji zawierane są na okres 60, 72 lub 84
miesięcy, przy czym pierwszym miesiącem obowiązywania umowy będzie miesiąc,
w którym udostępniony został dany odcinek kanalizacji w promocji, co potwierdzone
będzie protokołem zdawczo – odbiorczym, a opłata abonamentowa w pierwszym
miesiącu naliczona będzie jak za cały miesiąc, niezależnie od dnia udostepnienia
danego odcinka kanalizacji.
16. Po okresie obowiązywania umowy opłata abonamentowa Dzierżawy HDPE 40x3,7 lub
mikrokanalizacji Ø10x2,0 za 1 km wynosić będzie 120 zł netto/ km/ m-c.
17. W pierwszych 12
abonamentowej:

miesiącach

trwania

umowy

obowiązuje

bonifikata

opłaty

 30% opłaty przy umowie na 60 miesięcy;
 25% opłaty przy umowie na 72 miesiące;
 20% opłaty przy umowie na 84 miesiące.
18. Promocja zacznie obowiązywać od dnia 29 marca 2021 r. i będzie trwała do odwołania.
19. Promocja wyłącza stosowanie innych opustów do opłaty abonamentowej wskazanych
w Umowie Ramowej.

§ 3 Postanowienia końcowe
1. Operator Infrastruktury zobowiązuje się do udostępnienia usługi na podstawie zawartej
Umowy Ramowej oraz Umowy Szczegółowej stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy
Ramowej – Usługa Dzierżawa Kanalizacji.
2. Operator Infrastruktury zastrzega, iż dostępność usługi w ramach promocji „Dzierżawa
HDPE 40 – infrastruktury SSPW na potrzeby rozwoju sieci szerokopasmowych”
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 Operatora Infrastruktury oraz przepisy
Prawa Telekomunikacyjnego.
4. Wprowadzenie zmian w Umowie Ramowej w przedmiocie: rozszerzenia portfolio
o nowe usługi, parametrów usług, cennika - nie stanowi zmiany warunków zawartych
w Regulaminie Promocji.
5. Regulamin Promocji „Dzierżawa HDPE 40 – infrastruktury SSPW na potrzeby rozwoju
sieci szerokopasmowych” oraz wzór Umowy Ramowej wraz z załącznikami są
udostępnione na stronie www.sspw.wrotapodlasia.pl oraz w siedzibie Operatora
Infrastruktury.
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