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(WZÓR) 

UMOWA SZCZEGÓŁOWA 

 

zawarta w Rzeszowie w dniu …………………………….. r. (zwana dalej: „Umową”) pomiędzy: 

 

Voice Net S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000687915, NIP: 517-02-53-464, o kapitale zakładowym 

w wysokości 207.535,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez: 

 ……………………………… – …………………………..  

zwaną w dalszej części Umowy „OSD”  

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/zwanym w dalszej części Umowy „OK” 

 

OSD i OK w treści niniejszej umowy łącznie zwani są „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 

§1 

1. Umowa stanowi integralną część umowy ramowej dostępu do sieci telekomunikacyjnej i 

świadczenia usług telekomunikacyjnych zawartej między Stronami w dniu ………….. r. 

(zwanej dalej: „Umową Ramową”).  

2. O ile Umowa nie stanowi inaczej stosuje się do niej pojęcia zdefiniowane w Umowie 

Ramowej.  

 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez OSD na rzecz OK następującej Usługi: 

 BSA,  

 dostęp do Kanalizacji Kablowej,  

 dostęp do Ciemnych włókien,  

 LLU,  

 dostęp do Podbudowy słupowej, Wież i Masztów,  

 Kolokację,  

 Połączenie sieci w trybie kolokacji,  

 Połączenie sieci w trybie liniowym. 

2. Usługa będzie realizowana w oparciu o zasady i warunki określone w Umowie Ramowej.  
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3. Szczegółowe parametry Usługi opisane zostały w Zamówieniu na Usługę, które stanowi 

Załącznik nr 1 do Umowy.  

 

§3 

Strony postanawiają, że CUA i RDU są określone w Umowie Ramowej. 

 

§4 

Świadczenie Usługi rozpocznie się z dniem …………..r. i zakończy się z dniem ……………….. r. Po 

tym czasie Umowa przekształci się w umowę zawartą na czas nieokreślony, chyba że OK co najmniej 

na 30 dni przed zakończeniem okresu jej obowiązywania złoży oświadczenie o braku woli 

kontynuowania Umowy.  

 

§5 

Opłaty za Usługę będą uiszczane przez OK na rzecz OSD zgodne z aktualnie obowiązującym 

Cennikiem OSD i według zasad opisanych w Umowie Ramowej. 

 

§6 

1. Do zmiany parametrów Usług stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy Ramowej w 

zakresie składania Zamówień na Usługi.  

2. Realizacja Zamówienia OK na zmianę parametrów Usługi następuje w terminie 5 dni 

roboczych od daty wysłania przez OSD pozytywnej odpowiedzi na Zamówienie na zmianę 

parametrów Usługi lub innym terminie ustalonym przez Strony. OSD odpowiada na wniosek 

OK o zmianę parametrów Usługi w terminie 3 dni roboczych zgodnie z Umową Ramową.  

 

§7 

Usługa może zostać dezaktywowana przez na wniosek OK w terminie 5 dni roboczych. W takim 

przypadku OK jest zobowiązany do wniesienia na rzecz OSD opłaty za dezaktywację Usługi zgodnie z 

Cennikiem. 

§8 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

2. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Zamówienie na Usługę 

 

Podpisy: 

 

OK:          OSD: 


