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STAROSTWO POWIATOWE W PUI-TUSKU

Ul. Biatowieiska 5. 06-100 Puttusk
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PODMIOT UTWORZONY Z MOCY USTAWY

uzyte w umowie po1g"iu ornu".l1q1,
1) Kanalizacja kablowa - zesp6l podziemnych rur i studni

kablowych sluzqcy do ukladania kabli telekomunikacyjnych,
2) Kanalizaqa kablowa pierwotna - Kanalizacja kablowa, do kt6rej

wciEga sig rury Kanalizacji kablowej wt6rnej,
3) Kanalizacja kablowa wt6rna - zesp6l rur polietylenowych lub

innych o nie gorwych wlasciwo6ciach zaci4ganych do otwor6w
Kanalizacji kablowej pierwotnej, stanowiEcych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych,

4) Prace doraine - prace zwiqzane z bie2Eca, naprawE
(usunigciem awarii) kabli telekomunikacyjnych i/lub Kanalizacji
kablowej wt6rnej zainstalowanych przez Kozystajqcego
w Kanalizacji kablowej na podstawie Umowy,

5) Prace koncowe - prace realizowane w efekcie wygasnigciu lub
rozwiAzaniu Umowy majace na celu catkowite usunigcie kabli
telekomunikacyjnych i/lub Kanalizacji kablowel wt6rnej
zainstalowanych przez Kozysta)qcego w Kanalizacji kablowej
na podstawie Umowy,

6) Prace planowe - prace remontowe i konseMacyjne, kt6rych
celem jest odtwozenie stanu pierwotnego kabli
telekomunikacyjnych i/lub Kanalizacji kablowej wt6rnej
zainstalowanych pzez KozystajEcego w Kanalizacji kablowej
na podstawie Umowy.

$ 2
Na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, Orange oddaje
Kozystajqcemu do korzystania Kanalizacj? kablowA
w miejscowosci Pultusk o lqcznej dlugosci 960. metrow
szczegolowo opisanE w Projekcie Technicznym oraz w
,,Zestawieniu kabli telekomunikacyjnych i/lub Kanalizacji kablowej

wt6rnej wKanalizacji kablowej" stanowiqcymi odpowiednio
zalqczniki nr 2 i 3 do niniejszej Umowy"

s3
Korzystajqcy zobowiqzuje si? do:
1 . wykorzystywania Kanalizacji kablowej zgodnie z obowi4zujqcymi

pzepisami prawa o(az postanowieniami Umowy,
2. niewykonyvvania bez zgody Orange jakichkolwiek przer6bek lub

zmian w wykozystywanej Kanalizacji kablowej,
3. stosowania w Kanalizacji kablowej urz4dzefi, kt6re nie

powodujq zakl6cef w transmjsji sygnal6w dokonywanej przez
Orange i innych u2ytkownik6w tej Kanalizacji,

4. wykonyv/ania przez Korzyst{qcego lub jego podwykonawc6w
wszelkich prac projektowych oraz innych prac zgodn,e
z wlasciwymi pzepisami prawa oraz wymaganiami Norm
Zakladowych Orange:
1) ZN-96 TP-01 1 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa -

096lne wymagania techniczne,
2) ZN-96 TP-012 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa -

Kanalizaqa pierwotna. Wymagania i badania,
3) ZN-S6 TP-013 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa -

Kanalizaqa wtdrna i rurociqgi kablowe. Wymagania
i badania,

4) ZN-96 fP-O22 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa -
Pzywieszki identytikacyjne, Wymagania i badania,

5) ZN-96 TP-023 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa -
Studnie kablowe. Wymagania i badania.

s4
Korzystajqcy oSwiadcza, ze udostgpnionE Kanalizacjg kablowq
bgdzie wykozystywai w celu polozenia (nlepotrzebne skredli')
1 . kabla telekomunikacyjnego typu OPTU Z-XOTKtsd-6J



1) wykorzystania dla potrzeb wlasnych w zakresieuslug
teleinformatycznych
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1 . Udostgpnienie Kanalizacji kablowej pzez Orange oraz

przekazanie Kanalizacji kablowej Korzystajqcemu w celu
monlazu pzez Korzystajqcego kabli telekomunikacyjnych/
Kanalizacji kablowej wt6rnej, nastapi w dniu

. na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze wzorem Protokolu zdaw cza
- odbiorczego stanowiAcego zalqcznik nr 4 do niniejszel
umowy.

2, W przypadku nieodebrania przez Kozyst4Ecego Kanalizacji
kablowej w terminie okreslonym w ust. 1 , Orange listem
poleconym wezwie KozystajEcego do odbioru Kanalizacji
kablowej, w liscie zostanie podane miejsce i termin przekazania
Kanalizacji kablowel. W przypadku nieobecno6ci pzedstawicieli
Kozystajqcego w miejscu i terminie okre6lonym w li6cie, Orange
dokona jednostronnego podpisania Protokolu zdawczo -
odbiorczego przekazania Kanalizacji kablowej. W takjm
pzypadku Kanalizacjg kablowq uznaje sig za przekazanq do
montazu kabli telekomunikacy.jnych/ Kanalizacji kablowel
wtornej w dniu dokonania jednostronnego przekazania
Kanalizacji kablowej przez Orange j od tego dnia Orange
rozpocznie naliczanie oplat.

s6
Umowa zostaje zawarLa na czas okreslony do dnia 31 .1 2.2014
roku.
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1. Zadna ze stron, z zastrze2eniem ust. 2 - 6, nie moze rczwiqzac

umolly zawartej na czas okre6lony.
2. Umowa moze byi rozwi4zana przez Orange z zachowaniem

1 miesigcznego oKresu wypowiedzenia, je2eli w przypadku
pzygotowania zaloZef, zadaf, inwestycyjnych przez Orange,
Kanalizacja kablowa wykozyst)ryvana przez KozystajQcego
okaze sie niezbgdna dla planowanych inwestycji, a Strony nie
dojdq do porozumienia w przedmiocie kozystania z zastQpczej
Kanalizacji kablowej w terminie l miesiqca od daty
powiadomienia KorzystajQcego.

3. Kozystajqcy ma prawo w kazdym czasie rozwiqzad Umowg
bez zachowania okresu wypowiedzenia w pzypadku braku
mczliwosci korzystania z kanalizaql w spos6b ciqgll pzez
okres 30 dni.

4. Orange ma prawo w kazdym czasie rozvi4za6 Umowg bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
1) wykorz ystyvvania przez Korzystajqcego Kanalizacji kablowej

w spos6b i w celu niezgodnym z powszechnie
obowiazujAcymi pzepisami prawa, w spos6b naruszajqcy
postanowienia niniejszel Umowy lub w spos6b sprzeczny
r ici ^t'r^"^^^76 i6r

2) wykotzyst)ryvania przez KozystajEcego Kanalizacji kablowe,j
w spos6b powodujqcy lub mogqcy powodowad szkody
w Kanalizacji kablowej, znajdujqcych sie w niet kabli
telekomunikacyjnych, Kanalizacji kablowej wt6rne.l i innych
uaqdzen lub zakl6cenia w ich funkcjonowaniu,

3) zalegania z oplatami z trtutr korzystania z Kanalizac)i
kablowej za jeden okres rozliczeniowy,

5. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 4 pkt.1), 2) Orange
uprawniona jest do rozwiqzania Umowy, jezeli pomimo
wezwania i up+ywu dodatkowego czternastodniowego terminu
do usunigcia naruszeri lub pzywr6cenia stanu zgodnego
z UmowE nadal zachodzE przeslanki rozwiEzania Umowy.

6. Korzystal4cy ma prawo rozwiqac Umowe, w kazdym czasie,
zzachowaniem jednomiesigcznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na ostatni dzjen miesiEca kalendazowego, jednakze
w takim pzypadku Kozystajqcy zaptaci Orange karg umownE
w wysokoscl r6wnej sumie oplat naleznych Orange za okres od
dnia rczwi?zania umowy do dnia jej obowiAzywania
wskazanego przez strony Umowy w zwiqzku z zawarciem
Umowy na czas okre6lony.
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Poza pzypadkami przewidzianymi w tre6ci niniejszej Umowy,
Umowa wygasa wskutek:
1) ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki

organizacyjnej nie posiadajEcej osobowodci prawnej, utworzonej
zgodnie z pzepisami prawa, bgdqcej Korzystajqcym,

se
1. Korzystajqcy obowiqzany jest powiadomii Orange o wszelkich

zmianach dotyczqcych danych zawartych w niniejszej Umowie
izalqcznikach do niej, w tym informacli zwiaSanych
z okoliczno6ciami, o kt6rych mowa w g 7 ust, 2, lub wniosku o
wszczgcie w stosunku do niego postgpowania naprawczego nie
p62niq ni2 w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdatzenia
uzasadniajqcego powstanie obowiqzku iniormacyjnego.

2. Przekazanie praw i obowiqzk6w Kozystajqcego wynikajEcych
z ninie1szej Umowy moze nastqpi6 wylqcznie za uprzedniq
pisemnq zgodq Orange.
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1. Korzystajqcy zobowiqzuje sig wykonai montaz kabli

telekomunikacyjnych/Kanalizacji kablowej wt6rnej
w udostepnionej Kanalizacji kablowej tylko w spos6b okre6lony
w spozqdzonym przez siebte Pro.jekcie Technicznym, zgodnym
z Warunkami technicznymi wydanymi przez Orange
stanowrqcymi zal4cznik nr 5 do niniejszej Umowy. Projekt
Techniczny powinien by6 uzgodniony z wtasciwq jednostkA
Oraneg przed zawarciem niniejszej Umowy. lvlontaz kabli
telekomunikacyjnych /Kanalizacji kablowej wt6rnej nastqpi6
powinien w uzgodnionym z Orange terminie,

2. Zmiana lub usuniecie kabli telekomunikacyjnych/Kanalizacji
kablowej wtdrnej wymagajQ zgody Orange, Kotzystajqcy
zobowiqzany jest powiadomii pisemnie wlasciwq jednostkg
organizacyjnq Orange najp6zniej w terminie 7 dni
kalendazowych przed zamierzonym terminem wykonania
powyzszych czynnosci.

3. Usuwanie awarii i naprawy kabli telekomunikacyjnych/Kanalizacji
kablowej wt6rnej mogE sig odbywai wylqcznie za
powiadomieniem Orange.

4. Wymiana kabli telekomunikacyjnych/Kanalizacji kablowej
wtornej wymaga odr?bnej pisemnej zgody Orange i mo2e si?
odbyi wylqcznie na podstawie sporzqdzonego pzez
KozystajEcego projektu technicznego zgodnego z Warunkami
technicznymi wydanymi, przez Orange. Projekt techniczny
powinien byd uzgodniony z wla6ciwq jednostka Orange.

5. Kozystajqcy zobowiqzule sig wykonywad prace, o kt6rych
mowa w ust. 1-4 w taki spos6b, aby nie powodowaly zakl6ced
elektromagnetycznych orcz uszkodzef w kablach
telekomunikacyjnych, Kanalizacji kablowej wt6rnej
i uzEdzeniach Orange oraz innych u2ytkownik6w tej kanalizacji.

6. Czynno6ci wskazanych w ust. 1 - 4 mogq byi realizowane
jedynie w obecno6ci pzedstawiciela Orange, kt6ry z ich
wykonania sporzqdzi Protok6l odbioru wykonanych prac,
kt6rego wz6r stanowi zalqcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

7. W przypadku spowodowania pzez KozystajEcego
jakichkolwiek szk6d powstatych na skutek wykonywania
czynno5ci, o kt6rych mowa w ust. 1 - 4, naprawy zostan4
wykonane przez Orange na koszt Korzystajqcego, na podstawie
kosztorysu przygotowanego pzez Orange.

8. Jezeli czynno6ci, o kt6rych mowa w ust.1 - 4 spowodujq
zmiane rodzaju zaciqgnietego kabla lub zmiang dfugosci
wykorzystywanej kanalizacji lub zmiane stopienia jej za)gcia, to
Korzystajqcy przekaie do Orange Projekt Powykonawczy
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakofczenia tych
czynno6ci. W pzypadku nie pzekazania do Orange ProJeKu
Powykonawczego w wy2ej wymienionym terminie naliczona
zostanie kara umowna w wysokosci 1/30 miesigcznej oplaty za
ka2dy dzien op6znienia.

9, Zamtar wykonania czynnosci, o kt6rych mowa w ust 2 - 4
Korzystajqcy zglasza do Orange na adres podany w zalqczniku
n r7 ,
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Kozystajqcy nie moze bez upzedniej, pisemnej zgody Orange
poddzierzawia6 lub oddawa6 Kanalizacji kablowej w innE formg
odptatnego albo nieodplatnego kozystania osobom tzecim'
W celu stwierdzenia czy Kozystajacy nie narusza postanowien
niniejszej Umowy, Orange ma prawo pzeprowadzenia
w ka2dym czasie kontroli kabli telekomunikacyjnych, Kanalizacji
kablowej wt6rnej lub innych urz1dzef KorzystajAcego
w obecno6ci jego pzedstawiciela, a w pzypadku niestawienia
sie przedstawiciela KozystajEcego w uzgodnionym terminie,
Orange moze przeprowadzi6 kontrole jednostronnie.
Orange, po upzednim pisemnym, telelonicznym lub wyslanym
faxem zawiadomieniu lub wezwaniu Kozystajqcego do
usunigcia zakl6cen, ma prawo do natychmiastowego
wylqczenia sygnalu zurzqdzef ikabli telekomunikacyjnych
Kozystajqcego w pzypadku wykorzystywania ich w spos6b
niezgodny z Projektem Technicznym lub powodujEcy zakl6cenia
w ich funkcjonowaniu lub szkodg w mieniu Orange lub innych
u2ytkownikdw Kanalizacji kablowej.
Koszt i ryzyko dziafad podjgtych zgodnie z ust. 3 obciE2ajq
Korzystajqcego.
Fakt podjgcia dzialai zgodnie z ust 3 nie stanowi rozwiqzania
niniejszej Umowy.

s12
Orange nie ponosi odpowiedzialnosci za:
1) pzerwy w pracy kabli telekomunikacyjnych Korzystaj4cego

lub zakt6cenia w ich funkcjonowaniu bgdgce nastepstwem
dzialaf Kozystajqcego lub osoby trzeciej, na ktdre Orange
nie miala wplywu, w szczeg6lno6ci za6 nieprawidlowego
u2ywania Kanalizacji kablowej,

2) uvkodzenia udostgpnionej Kanalizaqi kablowej na skutek
dzialania sity wyzszq oraz innych zdarzeri losowych, w
szczeg6lno6ci bgdqce nastgpstwem zalania Kanalizac]i
kablowej w wyniku awarii wodociqg6w lub uszkodzeri sieci
grzewczej.

Kazda ze Stron obowiqzana jest niezwlocznie zawiadomi6
drugq Svong o zaistnieniu zdazeh mogqcych prowadzic do
n.\\^,etrnia e7l6.l

s13
Kozystajacy zobowiqzuje sig uiszcza6 z tytulu korzystania
z Kanalizacji kablowej nastgpujace oplaty:
1) miesigczn4 oplatg za korzystanie z Kanallzaql kablowej,

uwzgledniajEcq wspdczynnik adminisvacyjny Ws=o,90,
w wysoko6ci 90,00. zt (slownie: dziewigidziesiqt zlotych)
netto, oplata zostanie powigkszone o nale2ny podatek od
towar6w i usfug zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami,

2) za nadz O"ange - zgodnie z ,,Zasadami naliczania oplat za
nadz6r" stanowiqcymi zalqcznik nr 8 do Umowy"

Okresem rozliczeniowym jest miesi?c kalendarzowy.
Miesigczne oplaty za korzystanie z Kanalizacji kablowej sq
platne z 96ry poczqwszy od daty wskazanej w Protokole
Zdawczo-Odbiorczym.
Jezeli okres kozystania z Kanalizacji kablowej nie obejmuje
pelnego miesiEca wowczas oplatg miesigcznA ustala sig
w wysoko6ci 1/30 tej optaty za kazdy dzien kozystania
z Kanalizacji kablowej.
Optata za nadzdr techniczny Orange naliczana jest przez
Orange zgodnie z zeczywistym czasem trwania nadzoru
Orange, z uwzglqdnieniem pory doby i trybu jego realizacji. Czas
tMania nadzoru Orange potwierdzany jest w Protokole Odbioru
Wykonanych Prac.
KorzystajAcy zobowiqzany lest do uiszczania oplat za
kozystanie z Kanalizacjj kablowej zgodnie z otrzymanymi
fakturami VAT. Termin wymagalno6ci kazdq z nale2no6ci jest
kazdorazowo okreslony w tresci wystawionej faktury VAT.
Termin platnosci wynosi 14 dni od dnia wystawienia
Dokumentu rozliczeniowego,

Za dziert dokonania zaplaly uwa2a sig dziei wptywu naleznosci
na rachunek bankowy Orange.

s14
Korzystajqcy jest zobowi4zany do niezwlocznego
poinformowania Orange o fakcie nieotrzymania faktury VAT.
W przypadku, gdy Kozystajqcy, kt6ry zalega z oplatami na
rzecz Orange, dokonujqc zaplaty nie wska2e wymagalnej
nale2no6ci, na poczet kt6rej nalezy zaliczy1 dokonanl pzez
niego wplat?, Orange ma prawo zaliczy6 otrzymanE wptat?
w pierwszym zedzie na poczet nale2nych odsetek z ty'tulu
op6znienia lub zwtoki, a nastgpnie na poczet najstarszej
wymagalnej naleznosci KorzystajEcego, bez koniecznosci
przesylania Kozystajqcemu odrgbnego pokwitowania.

3. Za op62nienie w uiszczaniu oplat Orange pobiera odsetki
ustawowe.

s  15
1" Korzystaj4cy zobowiEzany jest do usunigcia kabli

telekomunikacyjnych/Kanalizacji kablowej \4't6rnej najp6zniej
w dniu rozwiAzania Umowy lub wygasni?cia Umowy" Usunigcie
nastgpuje na koszt Kozystajqcego i jest dokonywane pod
nadzorem Orange.

2, Po uplywie terminu wskazanego w ust, 1 usunigcia kabli
telekomunikacylnych/Kanalizadi kablowej wt6rnej
z udostgpnionej Kanalizacji kablowej moze dokonad Orange,
przy czym wszelkie koszty z tego tytulu i ryzyko, w tym ryzyko
zwiqzane z p62nielszym skladowaniem kabli
telekomunikacyjnych, ponosi Korzystaj4cy.
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1. W przypadku naruszenia postanowief Umowy zawartych

w $ 3 i4 Orange naliczy karg umownq, a w pzypadKu
naruszenia postanowiei Umowy zawartych w $ I ust 2 Orange
moze naliczyi karg umownq. Kara umowna naliczana jest
w wysokosci 10olo wartosci oplaty miesiecznel za kaidy dzie1
utrzymywania stanu niezgodnego z UmowE.

2. W przypadku naruszenia $ 11 ust. 1 Orange naliczy karg
umownA za ka2dy dziei korzystania z Kana|zac)i kabloweJ
niezgodnie z tymi postanowieniami Umowy w wysokosci '10%

wartosci optaty miesigcznej.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie naruszajq uprawnienia Orange, do

dochodzenia wartosci szkody na zasadach ogolnych.
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1 . Wszelkie oswiadczenia zwiqzane z realizaqq niniejszej Umowy,

Strony pzekazywai b?dq sobie w formie pisemnej na podane
nizej adresy:
Ze Strony Orange:
Orange Polska S,A.
ul. Jagiellodska 34,
96-100 Skierniewice

Ze Strony Korzystajqcego:

Ul. Bialowiejska 5,
06- 100 Puttusk

2. Kazda ze Stron poinformuje drugE o zmianie adresu podanego
powyzej.

3. Zmiana adresu dokonana w powyzszym trybie nie stanowi
zmiany Umowy.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagajq zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

s18
Umowa niniejsza zostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiqcych
egzemplaaach po jednym dla kazdej ze Stron,

s19
W sprawach nieuregulowanych w ninlejvej Umowie malq
zastosowanie pzepisy prawa powszechnie obowiazujAce na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Spory powstale na tle reatizalli ?rmowy, t<torycn nie udaio sig
rozwiqzad w spos6b polubowny, rozstrzyga sqd powszechny
wlasciwy dla miejsca zawarcia Umowy.

s21
Integralnq czg56 niniejszej umowy stanowiA nastgpujEce zalEcznikij
1 ) Dokumenty KorzystajEcego,
2) Projekt Techniczny,

3) Zestawieniu kabli telekomunikacyjnych i/lub Kanalizacji kablowej
wt6rnej w Kanalizacji kablowej,

4) Wzor Protokolu zdawczo-odbiorczego,
5) Warunki techniczne wydane pzez Orange,
6) Wz6r Protokolu odbioru wykonanych prac,
7) Zalqcznik Adresowy
8) Zasady naliczania oplat za nadz6r,
9) O6wiadczenie Kozystajqcego,
1 0) Pelnomocnictwo KorzystajAcegol

.t (, !

{"' llv:v.
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miejsce zawarcia Umowy:
data zawarcia Umowy:
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Przyplsy 1. Niepotrzebne skrsslid; 2, Skredlid w pzypadku gdy platnoscl wynikajAcych z Umowy nie dokonuje ptatntk.
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