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ZAMÓWIENIE  

do Umowy ramowej o dostępie telekomunikacyjnym do Sieci NGA-POPC NR ________ 

 

Dane adresowe  

wnioskującego PT 

oraz numer  

w rejestrze PT:  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

       MGK – Rafał Chmielewski,  

       ul. Jana Kilińskiego 1b  

       05-530 Góra Kalwaria 

 

Działając na podstawie Umowy ramowej niniejszym składam Zamówienie na następującą Usługę:  

 

Rodzaj wnioskowanej Usługi 

 usługa BSA, 

 usługa dostępu do Kanalizacji Kablowej,  

 usługa dostępu do Ciemnych włókien,  

 usługa LLU,  

 usługa Kolokacji, 

 Połączenie sieci w trybie kolokacji,  

 Połączenie sieci w trybie liniowym,  

 usługa dostępu do Podbudowy słupowej,  

 usługa VULA 

Istotne parametry Usługi:   ____________________________________________________ 

Określenie PDU, w którym PT 

uzyska dostęp do danej Usługi: 
 ____________________________ 

W przypadku Usługi Kanalizacji, 

odcinek Kanalizacji Kablowej, 

jego zakończenia, preferowany 

przebieg, długość oraz inne 

istotne parametry techniczne, w 

tym np.:  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 



Załącznik nr 13a  

do Umowy Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym dla Sieci NGA-POPC nr __  
- Wzór zamówienia na uruchomienie Usługi 

 

2 
 

a) typ i średnica kabla oraz 

pojemność kabla  

b) typ i średnica rur Kanalizacji 

Kablowej wtórnej lub 

Mikrokanalizacji  

c) liczba wymaganych zakończeń 

na przełącznicach Operatora lub 

wymagana wielkość wyrażona w 

U, jeśli PT wnosi o możliwość 

zainstalowania własnego panelu 

zakończenia kabla w Szafie 

Operatora, oraz informacja o 

wnioskowanych do umieszczenia 

elementach takich jak zapasy 

kabli telekomunikacyjnych, 

stelaży, złączy/muf PT w studni 

kablowej Operatora 

W przypadku Usługi Dostępu do 

Ciemnych włókien, określenie 

odcinka Ciemnego włókna 

światłowodowego, jego 

zakończenia, preferowany 

przebieg, długość oraz inne 

istotne parametry techniczne 

 

W przypadku Połączenia sieci w 

trybie kolokacji, informacja czy 

realizacja fizycznego Połączenia 

sieci nastąpi na bazie łączy 

dzierżawionych od innego niż 

Operator przedsiębiorcy, a w 

takim przypadku określenie 

lokalizacji tych łączy na 

przełącznicy Operatora 

 

Proponowany czas 

obowiązywania Umowy 

szczegółowej  

_________________ 

Inne warunki: _________________ 

 


