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UMOWA
o korzystanie z Kanalizac)i kablowej Orange

lD249200. RUN 1488

nr PKB/O1 109PH /OO1214/14 zawarta pomiedzy:
orange Polska Spolkq Akcyjnq 7 sie,clzibq i adresem w Warszawie (02-926) przy Al. Jerozolimskich I 60 wpisanq do RejestruPrzedsigbiorc6w prow^adzonego- przqz -SEd F€jonowy dla m.st.,warszawy xtt wfaiiat 

'cospodarczy 
Krajowego neleltru sqoowego poo

numerem 0000010681; REGON 012100284, NIP 526-02-50-995; i pokrytym w ialo5ci t<apitdtem 
'zakladowym '*yno".4cyt

3 937 072 437 zl, adres do korespondencji: ul. Jagielloiska 34r_99:1.S S.kiemiewite zwanq dalej ,,Orange" tub ,,Stron4'i reprezentowanEpzez Patrycjusz Pachocki ina podstawie pelnomocnictwa nr Gpp-27/p,WNj4

a Kozystajqcym

s1
U2yte w Umowie pojgcia oznaczajq:
1) Kanalizacja kablowa - zespol podziemnych rur i stuonl
, kablolvych sluzqcy do ukladania kabli telekomunikacyjnych,
2) Kanalizacja kablowa.pierwotna - Kanalizacja kablowa, bo kt6rej

wciqga sig rury Kanalizacji kablowej wt6rne1,
3) Kanalizacja kablowa wt6rna - zesp6l rur pol;etylenowych lub

innych o nie gorszych wlasciwosciach zaciqganych do otworow
Kanalizacji kablowej pieMotnej, stanowiEcych dodatkowe

.. zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych,
4) Prace doralne - prace zwiAzane z bie2E6q naprawq

(usunigciem awarii) kabli telekomunikacyjnych iZlub' Kanilizaclr
kablowej wt6rnej zainstalowanych pzez KozystajAcego
w Kanalizacji kablowej na podstawie Umowy,

5) Prace kofcowe - prace realizowane w efekcie wyga6nigciu lub
tozwiEzaniu Umowy majqce na celu calkowite usunjecie kabli
telekomunikacyjnych i/lub Kanalizaqi kablowej wt6rnej
zainstalowanych pzez Kotzystajqcego w Kanalizacji t<ablowej
na podstawie Umowy,

6) Prace planowe - prace remontowe i konserwacyjne, kt6rych
celem jest odtwozenie stanu pierwotnego kabli
telekomunikacyjnych i/lub Kanalizacji kablowel wt6rnej
zainstalowanych przez Korzystajqcego w Kanalizacli kablowel
na podstawie Umowy.

S 2
Na warunkach okeslonych w niniejszej Umowie, Orange odoaje
Kozystajqcemu do kozystania Kanalizacj? kablowq
w mie.iscowosci Puftusk o 

'lqcznej 
OtugoSci 

'1SSZ. 
;etrOw

szczego.lowo opisanq w projekcie Technicznym oraz w
,,Zestawieniu kabli telekomunikacy.inych i/lub KanalizaiJi kablowej
wt6rne.i wKanalizacji kablowej,' stanowiqcymi odpowieonio
zal1czniki nr 2 i 3 do niniejszej Umowy.

s3
Korzystaj4cy zobowiqzuje sig do:
1 . wykorzystywania Kanalizacji kablowej zgodnie z obowiqzujqcymi

pzeprsaml prawa oraz postanowieniami Umowv,
2. niewykonywania bez zgody Orange jakichkolwiek pzer6bek luo
- zmran w wyKotzystywanej Kanalizacji kablowej,
3. stosowania w Kanalizacji kablowej urzqdzefi, kt6re nie

powodujA zakl6ced w transmisji sygnat6w dokonywanej przez
Orange i innych uzytkownik6w tej Kanalizaqi,

4. wyKonywania pzez Korzystajqcego lub jego podwykonawc6w
wszelkich prac projektowych oraz innych prac zgodnie
z wlaSciwymi pzepisami prawa oraz wymaganiami Norm
Zakladowych Orange:
1) ZN-96 TP-O] i - Telekomunikacy.jna kanalizacja kablowa _

ogolne wymaganra techniczne,
2) ZN-96 TP-O12 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa _

Kanalizacja pienniotna. Wymagania i badania,
3) ZN-96 TP-013 - Telekomunikacyjna kanaljzacia kablowa _

Kanalizacja wt6rna i rurociqgr kablowe. Wymagania
ibadania,

4) ZN-96 TP-O22 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa _
Przywieszki identyfikacy1ne. Wymagania i badania,

5) ZN-96 TP-023 - Tetekomunikacyjna kanalizacja kablowa _
Studnie kablowe" Wymagania i badania.

s4
KozystajEcy oSwiadcza, ze udost?pnionE Kanalizacjg kablowq
b?dzie wykozystywai w celu polozenia lntepotzebne skredli)
1. kabla telekomunikacyjnego typu OpTU Z-XOTKtsd_6J

przeznaczonego do:
1) wykorzystania dla potrz eb wtasnych w zakresieuslug

teleinformatycznych
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1 . Udostgpnienie Kanalizacii 
S 

f,uo,o*"j przez orange oraz
przekazanie Kanalizacii kablowej Kozystaiqcemu w celu
montazu przez Korzysl4qcego kabli telekomunikacyjnych/
Kanalizacji kablowej wt6rnej, nastqpi w dnru

. na podstawie Protokolu
zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze wzorem Protokolu zdaw czo
- odbiorczego stanowiqcego zatqcznik nr 4 do niniejszej
umowy.

2. W przypadku nieodebrania peez Korzystajqcego Kanalizacji
kablowej w terminie okreslonym w ust. 1 , Orange listem
poleconym wezwie KorzystajAcego do odbioru Kanalizacji
kablowej, w li6cie zostanie podane miejsce i termin przekazanla
Kanalizacji kablowej. W przypadku nieobecnosci przedstawlcieli
Korzystaj4cego w miejscu i terminie okre6lonym w li6cie, Orange
dokona jednostronnego podpisania Protokolu zdawczo -

odbiorczego przekazania Kanalizacji kablowej. W takim
przypadku Kanalizaclg kablowq uznaje sig za przekazanq do
monta2u kabli telekomunikacyinych/ Kanalizacji kablowej
wt6rnej w dniu dokonania jednostronnego przekazanla
Kanalizacji kablowej przez Orange i od tego dnia Orange
rozpocznie naliczanie opiat.

s6
Umowa zostaje zawatla na czas okreslony do dnia 3l-12-2014.
roku.

s7
1 . Zadna ze stron, z zastrzezeniem ust. 2 - 6, nie mo2e rovNi4a6

umowy zawartej na czas oi(reslony.
2. Umowa mo2e by6 rczvi%ana pzez arange z zachowaniem

1 miesiecznego okresu wypowiedzenia, jezeli w przypadku
pzygotowania zalo2en zadaf, inwestycyjnych przez Orange,
Kanallzacja kablowa wykorzystyvvana przez KozystajEcego
oka2e sig niezb?dna dla planowanych inwestycli, a Strony nie
dojdq do porozumienia w przedmiocie kozystania z zaslgpczej
Kanaiizacji kablowej w terminie 1miesiqca od daty
powtadomienia Korzystalacego.

3. korzystalqcy ma prawo w ka2dym czasie rozwiqza6 Umowe
bez zachowania okresu wypowiedzenia w pzypadku braku
mozliwosci kozystania z kanalizacji w spos6b ciqgv przez
okres 30 dni.

4. Orange ma prawo w ka2dym czasie rozwiaza6 Umowe bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
1 ) wykozystywania przez Kozystajqcego Kanalizacji kablowej

w spos6b i w celu niezgodnym z powszechnie
obowiqzui4cymi pzepisami prawa, w spos6b naruszajqcy
postanowienia niniejszei Umowy lub w spos6b sprzeczny
z jE przeznaczeniem,

2) wykozystywania przez KozystajQcego Kanalzacji kablowej
w spos6b powodujqcy lub mogqcy powodowa6 szkody
w KanalizacJi kablowej, znajdujqcych si9 w nieJ kabli
telekomunikacyinych, Kanalizacji kablowej wt6rnej i innych
urzqdzen lub zakt6cenia w ich funkcjonowaniu'

3) zalegania z optatami z tytulu korzystania z Kanalizacii
kablowej za jeden okres rozliczeniowy,

5. W przypadkach, o K6rych mowa w ust. 4 pkt.1), 2) Orange
uprbwniona jest do rozwiazania Umowy, jezeli pomimo
wezwania i uplywu dodatkowego czternastodniowego terminu
do usunigcia naruszeh lub przylvr6cenia stanu zgodnego
z Umow4 nadal zachodzq przeslanki rozwiqzania Umowy.

6. Kozystaj4cy ma prawo rozwi4a6 Umow9, w ka2dym czasie,
z zachowaniem jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na ostatni dzien mlesiqca kalendarzowego, jednakze
w takim przypadku Korzystajqcy zaptaci Orange kar9 umownA
w wysokosci r6wnej sumie oplat naleznych Orange za okres od
dnia rozwi4zania umowy do dnia jej obowi4zywania
wskazanego przez strony Umowy w zwiEzku z zawarciem
Umowy na czas okreslony.

s8
Poza przypadkami peewidzianyml w tre6ci niniejszej Umowy,
Umowa wygasa wskutek:

ustania bytu prawnego osoby prawnej albo iednostki
organizacyjnej nie posiadaj4cei osobowosci prawnei, utworzonei
zgodnie z pzepisami prawa, b?dqcei Korzystajqcym,

se
KorzystajAcy obowiqzany jest powiadomi6 Orange o wszelkich
zmianach dotyczqcych danych zawadych w niniejszej Umowie
izalqcznikach do niej, w tym informacji zwi?zanych
z okoliczno6ciami, o kt6rych mowa w $ 7 ust. 2, jak r6wnie2
o zlozeniu wniosku o ogloszenie upadlosci Korzystaiqcego lub
wniosku o wszczecie w stosunku do niego postepowania
naprawczego nie p6zniej niz w terminie 30 dni od daty
zalstnienia zdazenla uzasadniajqcego powstanie obowiazku
informacyjnego.
Przekazanie praw i obowiazk6w Koaystajqcego wynikalqcych
z niniejszej Umowy mo2e nastqpii wylEcznie za uprzedniE
pisemna zgod4 Orange.

s10
KorzystaJAcy zobowiqzule si9 wykonai montaz kabli
telekomunikacyjnych/Kanalizacji kablowej wt6rnej
w udostepnionej Kanalizacii kablowei tylko w spos6b okreslony
w sporzAdzonym przez siebie Prolekcie Technicznym, zgodnym
z Warunkami technicznymi wydanymi przez Orange
stanowlqcymi zal4cznttk nr 5 do niniejszej Umowy. ProjeK
Techniczny powinien byd uzgodniony z wla6ciwq jednostkq
Oraneg przed zawarciem niniejszej Umowy' Monta2 kabli
telekomunikacyjnych /Kanalizacji kablowei wt6rnej nastqpi6

1)

1 .

2,

' t .

powinien w uzgodnionym z Orange terminie.
2. Zmiana lub usuniecie kabli telekomunikacyjnych/Kanalizacji

kablowej wt6rnej wymagaj4 zgodY Orange. KozystaiEcy
zobov'tiqany jest powiadomi6 pisemnie wta6ciwE jednostk?
organizacyjnq Orange najp6iniej w terminie 7 dni
kaiendazowych przed zamiezonym terminem wykonania
powy2szych czynnosci.

3. Usuwanie awarii i naprawy kabli telekomunikacyjnych/Kanalizacji
kablowej wt6rnej mogq si9 odbyvva6 wylqcznie za
powiadomieniem Orange.

4. Wymiana kabli telekomunikacyjnycVKanalzac.ji kablowej
wt6rnej wymaga odrebnej pisemnej zgody Orange imo2e si?
odbyi Wlqcznie na podstawie sporzqdzonego pzez
Korzystajqcego projektu technicznego zgodnego z Warunkami
technicznymi wydanymi, pzez Orange, Projekt techniczny
powinien byi uzgodniony z wla6ciwq jednostkq Orange.

5. korzystalqiy zobowiqzuje sig wykonywa6 prace, o kt6rych
mowa w rrst. 1-4 w taki spos6b, aby nie powodowaly zakl6cef
elektromagnetycznych o(az uszkodzeri w kablach
telekomunlkacyjnych, Kanalizacji kablowej wt6rnej
i uzqdzeniach Orange oraz innych uzytkownik6w tej kanalizacji.

6. Czynno6ci wskazanych w ust. 1 - 4 mogq by6 realizowane
jedynie w obecnosci pzedstawiciela Orange' kt6ry z lch
wykonania sporz4dzi Protokol odbioru wykonanych prac,
kt6rego wz6r stanowi zalqcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

7, W przypadku spowodowania ptzez Kozystajqcego
jakichkolwiek szk6d powstalych na skutek wykonywania
czynno6ci, o kt6rych mowa w ust. 1 - 4' naprawy zostanq
wykonane przez arange na koszt Korzystajqcego, na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Otafige'

8. Je2eli czynnosci, o kt6rych mowa w ust.l - 4 spowodulq
zmiang iodzaju zaciagnietego kabla lub zmiang dlugo6ci
wykorzystywanei kanalizacji lub zmiang stopienia Jej zajecia, to
Korzystajqcy przekaie do Orange Prolekt Powykonawczy
wterminie '14 dni kalendarzowych od daty zakoriczenia tych
czynno6ci. W pzypadku nie przekazania do Orange Prolektu
Powykonawczego w wy2ej wymienionym terminie naliczona
zostanie kara umowna w wysoko5ci 1/30 miesi?cznei optaty za
ka2dy dzied op62nienia'

L Zamtar wykonania czynnodci, o kt6rych mowa w ust 2 - 4
Kozystajqcy zglasza do Orange na adres podany w zalqczniku
n r 7 .

s  11
1. Korzystajqcy nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Orange

poddzier2awiai lub oddawai Kanalizacji kablowej w innq lormg
bdptatnego albo nieodptatnego kozystania osobom trzecim.
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2. W celu stwierdzenia czy KozystajEcy nie narusza postanowieri
niniejvej Umowy, Orange ma prawo pzeprowadzenja
w ka2dym czasie kontroli kabli telekomunikacyjnych, Kanalizacji
kablowej wt6rnej lub innych utzqdzen KozystajEcego
w obecnosci .iego pzedstawiciela, a w przypadku niestawienia
sie pzedstawiciela Kozystajqcego w uzgodnionym terminie,
Orange moze pzeprowadzii kontrolg jednostronnie.
Orange, po upzednim pisemnym, telefonicznym lub wyslanym
faxem zawiadomieniu lub wezwaniu KozystajEcego do
usunigcia zakl6cei, ma prawo do natychmiastowego
wylqczenia sygnalu z uzEdzeA i kabli telekomunikacyjnych
Kozystajqcego w przypadku wykozystywania ich w spos6b
niezgodny z Projektem Technicznym lub powodujacy zakl6cenia
w ich funkcjonowaniu lub szkodg w mieniu Orange lub innych
u2ytkownik6w Kanalizacji kablowej.

4. Koszt i ryzyko dzialafi podjgtych zgodnie z ust, 3 obciEzajq
Korzystal?cego,

1 .

Fakt podjgcia dzialah zgodnie z ust 3 nie stanowi rozwjazania
niniejszej Umowy.

s12
Orange nie ponosi odpowiedzialno6ci za:
1) pzerury w pracy kabli telekomunikacylnych Korzystajacego

lub zakl6cenia w ich funkcjonowaniu bgdqce nastgpstwem
dziatan Kozystajacego lub osoby trzeciej, na kt6re Orange
nje miala wpfyu/u, w szczegolno6ci za6 nieprawidlowego
uzlavania Kanalizacji kabtowej,

2) uvkodzenia udostepnionej Kanalizacji kablowej na skutek
dzialania sily .vqlZszq oraz innych zdazef losowych, w
szczeg6lnosci b?dqce nastgpstwem zalania Kanalizaclr
kablowej w wyniku awarii wodociqg6w lub uszkodzeri sieci
gzewczej.

Ka2da ze Stron obowiqzana jest niezwlocznie zawiadomi6
drugq Stron? o zaistnieniu zdarzeri mogEcych prowadzi6 do
powstania szk6d.

s13
Korzystal4cy zobowiqzuje sig uiszcza6 z tytulu kozystania
z Kanalizacji kablowej nastepujqce oplaty:
1) miesigcznE oplatg za koaystanie z Kanalizacji kablowej,

uwzglgdniaj4cE wsp6lczynnik administracyjny Ws=O,90.,
w wysokosci 1 81 ,1 3. zt (slownie: sto osiemdziesiAt jeden.
13/100 zlotych) netto, oplata zostanie powiekszone o
nalezny podatek od towarow i uslug' zgodnie
z obowiqzujqcymi pzepisami,

2) za nadz6r Orange - zgodnie z ,,Zasadami naliczania oplat za
nadzor" stanowiqcymi zalEcznik nr I do Umowy.

Okresem rozliczenjowym jest miesiqc kalendarzowy.
Miesigczne oplaty za kozystanie z Kanalizacji kablowej s4
platne z 96ry poczEwszy od daty wskazanej w protokole
Zdawczo-Odbiorczym,
Je2eli okres korzystania z Kanalizacji kablowej nie obejmu.ie
pehego miesiEca w6wczas optatg miesigcznq ustala sig
w wysokosci 1/30 tej oplaty za ka2dy dzien kozystania
z Kanalizacji kablowej.
Oplata za nadz6r techniczny Orange naliczana jest przez
Orange zgodnie z rzeczywistym czasem trwania nadzor!
Orange, z uwzglgdnieniem pory doby i trybu jego realizacji. Czas
trwania nadzoru Orange potwierdzany jest w protokole Odbioru
Wykonanych Prac.
Kozystajqcy zobowiEzany jest do uiszczania oplat za
korzystanie z Kanalizacli kablowej zgodnie z otzymanymi
fakturami VAT. Termin wymagalno5ci ka2de) z nale2no6ci jest
kazdorazowo okreslony w tredci wystawionej faktury VAT.
Za dziert dokonania zaplav uwa)a sig dzieri wplywu naleznosci
na rachunek bankowy Orange,
Termin ptatnosci wynosi 14 dni od dnia wvstawienia
Dokumentu rozliczeniowego,

s14
Kozystajqcy jest zobowiEzany do niezwloczneoo
poinformowania Orange o fakcie nieotrzymania faktury VAT. 

-

W pzypadku, gdy Kozystajqcy, kt6ry zalega z oplatami na
rzecz Orange, dokonujqc zaptaty nie wskaze wymagalnej

1 .

A

naleznosci, na poczet kt6rel nalezy zaltczya dokonanq przez
niego wplatg, orange ma prawo zaliczyc otrzymanq wplat?
w pieMszym rzQdzie na poczet naleznych odsetek z t\,tulu
op62nienia lub zwloki, a nastepnie na poczet nalstarszej
wymagalnej nalezno6ci Koaystajqcego, bez koniecznosci
przesylania Korzystajqcemu odrebnego pokwitowania"

3, Za opoznienie w uiszczaniu optat Orange pobiera odsetki
ustawowe.

s15
1. KorzystajEcy zobowtqzany jest do usunigcia kabli

telekomunikacyjnych/Kanalizacji kablowej wt6rnej najpdzniej
w dniu rozwiqzania Umowy lub wyga6nigcia Umowy. Usunigcie
nastgpuje na koszt KozystajEcego i jest dokonyryane pod
nadzorem orange.

2. Po uplywie terminu wskazanego w ust. 1 usunigcia kabli
telekomunikacyjnych/Kanalizac1i kablowej wt6rnej
z udost?pnionej Kanalizacji kablowej moze dokona6 Orange,
pzy czym wszelkie koszty z tego tytulu i ryzyko, w tym ryzyko
zwtqzane z p6zniejszym skladowaniem kabli
telekomunikacylnych, ponosi Korzystajqcy.

s16
1. W pzypadku naruszenia postanowien Umowy zawartych

w S 3 i4 Orange naliczy karg umownq, a w przypadku
naruszenia postanowien Umowy zawaftych w S g ust 2 Orange
moze naliczy6 karg umownq, Kara umowna naliczana test
w wysoko6ci 10% warto6ci oplaty miesigcznej za ka|dy dzie6
utrzymywania stanu niezgodnego z Umowq.

2. W przypadku naruszenia S 11 ust. 1 Orange naliczy karg
umownq za kazdy dzief korzystania z Kanallzacji kablowej
niezgodnie z tymi postanowieniami Umowy w wysoko6ci 10%
wartosci odaty miesigcznej.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie naruszajq uprawnienia Orange, do
dochodzenia wartoSci szkody na zasadach o96lnych.

s17
1 " Wszelkie oswiadczenia zwiEzane z realizaqq niniejszej Umowy,

Strony przekazltvai bgdq sobie w formie pisemnej na podane
nizej adresy:
Ze Strony Orange:
Orange Polska S.A,
ul, Jagiellodska 34,
96-100 Skierniewice
Ze Strony Korzystajacego:
Ul. Bialowiejska 5,
06- 100 Pultusk

2, Kazda ze Stron poinformuje drugq o zmianje adresu podanego
powyzeJ.

3. Zmiana adresu dokonana w powyzszym trybje nie stanowi
zmiany Umowy,

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagajA zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewa2no6ci.

$ 1 8
Umowa niniejsza zostala spozEdzona w dw6ch lednobzmiqcych
egzemplarzach po jednym dla ka2dej ze Stron.

s19
W sprawach n jeuregulowanych w niniejszej Umowie majq
zastosowanie pzepisy prawa powszechnie obowiqzujEce na
teMorium Rzeczypospolitej Polskiej"

s20
Spory powstale na tle realizacji Umowy, kt6rych nie udalo sie
rozwiEzac w spos6b polubowny, rozstrzyga sqd powszechnt
wladciwy dla miejsca zawarcia Umowy.

s21
lntegralnq czg6i niniejsze.i umowy stanowiq nastepujace zal4czniki:
1) DokumentyKozystajqcego,
2) Projekt Techniczny,
3) Zestawieniu kabli telekomunikacyjnych i/lub Kanatizacti kablowej

wt6rnej w Kanalizacjt kablowej,

5.

2.
3.

7 .

8 .

1 .

c

6.
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4)

7l

Wz6r Protokolu zdawczo-odbiorczego,
Warunki techniczne wydane przez Orange,
Wzdr Protokolu odbioru wykonanych prac,
Zatqcznik Adresowy

8) Zasady naliczania optat za nadzor,
9) O6wiadczenie Kozystajqcego,
'1 0) Pelnomocnictwo KozystajQcegol
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Przypisy: 1. Niepotzebne skreslii; 2. Skr€SliC w pzypadku gdy platnogcl wynikaiqcych z Umowy nie dokonuie Platnik.
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