Załącznik nr 2 do Umowy hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowej POPC o numerach obszarów POPC01_180775, POPC01_180777
i POPC01_180780 - Cennik ogólny dostępu do Sieci NGA-POPC

CENNIK OGÓLNY DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI NGA-POPC
OBOWIĄZUJE OD DNIA 28 . 11 . 2019 R.
1. OPŁATY ZA USŁUGĘ BSA
1) Opłaty Abonamentowe (miesięczne)
TABELA NR 1
Opłaty dla dostępu na poziomie IP Niezarządzany w technologii xPON (FTTH)
Przepływność (opcje prędkości) [Mbit/s]

PLN/miesiąc dla
1 Abonenta

DL

UL

50

20

44,00 zł

100

30

50,54 zł

150

40

57,07 zł

200

40

70,15 zł

300

50

89,76 zł

500

50

109,38 zł

Opłaty dla dostępu na poziomie Ethernet w technologii xPON (FTTH)
Przepływność (opcje prędkości) [Mbit/s]

PLN/miesiąc dla
1 Abonenta

DL

UL

50

20

35,29 zł

100

30

40,54 zł

150

40

45,78 zł

200

40

56,27 zł

300

50

72,01 zł

500

50

87,74 zł

1

Pozostałe opłaty
Udostępnienie urządzenia końcowego Abonentowi OK - ONT jednoportowy
F601 ZTE

5,00 zł

Utrzymanie CPE innego niż ONT jednoportowy F601 ZTE

wg kosztorysu

Opłata za dodatkowy 1 VLAN1

5 zł

2) Opłaty jednorazowe
TABELA NR 2
Rodzaj

Wysokość opłaty

Wywiad techniczny na Łączu Abonenckim, na które zapotrzebowanie
zgłasza OK (opłata pobierana w przypadku rezygnacji OK z uruchomienia
usługi na danym Łączu Abonenckim)

73,74 zł

Wpięcie istniejącego Przyłącza telekomunikacyjnego do Sieci POPC w
ramach uruchomienia Łącza Abonenckiego nieaktywnego w celu
podłączenia Abonenta OK do Sieci POPC

56,41 zł

Deinstalacja Usługi detalicznej Abonentowi OK (gdy OSD nie dostarcza
CPE/ONT albo gdy OSD dostarcza ONT/CPE, a Abonent OK/OK
samodzielnie zwracają ONT/CPE)

100,00 zł

Deinstalacja Usługi detalicznej Abonentowi OK wraz z deinstalacją i
odebraniem ONT/CPE, gdy OSD dostarcza ONT/CPE, a Abonent
OK/OK rezygnuje z samodzielnego zwrotu ONT/CPE

161,79 zł

Uruchomienie Usługi w technologii FTTH

156,10 zł

Zmiana opcji Usługi2

19,97 zł

Dezaktywacja Usługi

15,32 zł

Przygotowanie konfiguracji dodatkowego VLAN

50 zł za każdy 1 VLAN

Przeniesienie miejsca instalacji Usługi detalicznej do innego lokalu
Abonenta OK

wg kosztorysu, ale nie
mniej niż 81 zł i nie
więcej niż 325 zł

1

Istnieje możliwość skonfigurowania maksymalnie 3 VLAN.

2

Nie obejmuje przygotowania konfiguracji dodatkowego VLAN.

2

Przeniesienie gniazda abonenckiego w obrębie lokalu Abonenta OK

244 zł

Przeniesienie terminala ONT w obrębie lokalu Abonenta OK

163 zł

Wymiana lub naprawa patchcordów światłowodowych łączących gniazdo
abonenckie z terminalem ONT u Abonenta OK z uwagi na uszkodzenie
powstałe nie z winy OSD

8 zł za każdy zużyty
1 mb

Wymiana lub naprawa jednego włókna światłowodowego w Przyłączu
telekomunikacyjnym Abonenta OK, wykonanym metodą doziemną, w
przypadku uszkodzenia powstałego nie z winy OSD

407 zł

Wymiana lub naprawa jednego włókna światłowodowego w Przyłączu
telekomunikacyjnym Abonenta OK, wykonanym metodą napowietrzną, w
przypadku uszkodzenia powstałego nie z winy OSD

244 zł

Opłata za uszkodzenie zabezpieczeń (plomb) na CPE/ONT udostępnionym
Abonentowi OK

40,65 zł

Opłata za uszkodzenie/utratę/brak zwrotu udostępnionego Abonentowi
OK CPE/ONT

równowartość netto
urządzenia z chwili jego
przekazania
Abonentowi OK

3) Opłaty jednorazowe związane z budową Przyłącza telekomunikacyjnego na
zlecenie OK lub instalacji wewnętrznej u Abonenta OK
Za wykonanie na potrzeby Usługi BSA standardowego Przyłącza telekomunikacyjnego w technologii FTTH
metodą doziemną lub standardowego Przyłącza telekomunikacyjnego w technologii FTTH metodą
napowietrzną, OK nie ponosi dodatkowych opłat, ponieważ koszt tych czynności został zryczałtowany
w opłacie miesięcznej za Usługę BSA.
Wykonanie standardowego Przyłącza telekomunikacyjnego w technologii FTTH metodą doziemną
obejmuje wyłącznie: (1) wykonanie wykopu otwartego prostego (grunt standardowy - gleba naturalna,
piaszczysta) o długości do 50 mb, liczonej od punktu, do którego jest doprowadzony kabel światłowodowy,
umiejscowionego w granicy działki ewidencyjnej, na której znajduje się lokal Abonenta OK, do lokalu
Abonenta OK; (2) położenie kabla światłowodowego DAC o długości do 50 mb według najprostszej trasy,
przy założeniu jak najniższego zużycia kabla bez uwzględniania specjalnych wytycznych Abonenta OK co
do trasy; (3) dwa przewierty przez ścianę; (4) jeden przewiert przez strop; (5) montaż do 10 m przewodu
patchcord; (6) montaż jednego gniazda abonenckiego; (7) montaż, instalację i konfigurację CPE/ONT jeśli są dostarczane przez OSD – w tym udzielenie instrukcji postępowania z tym sprzętem.
Wykonanie standardowego Przyłącza telekomunikacyjnego w technologii FTTH metodą napowietrzną
obejmuje wyłącznie: (1) poprowadzenie kabla światłowodowego do lokalu Abonenta OK w odległości do
100 m od najbliższego, istniejącego, przygotowanego do podłączenia abonentów słupa; (2) montaż dwóch
uchwytów kablowych; (3) dwa przewierty przez ścianę; (4) jeden przewiert przez strop; (5) montaż do 10 m
przewodu patchcord; (6) montaż jednego gniazda abonenckiego; (7) montaż, instalację i konfigurację
CPE/ONT - jeśli są dostarczane przez OSD – w tym udzielenie instrukcji postępowania z tym sprzętem.
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Wszystkie czynności i materiały związane z budową na zlecenie OK Przyłącza telekomunikacyjnego lub
instalacji wewnętrznej u Abonenta OK, wykraczające poza zakres wymienionych powyżej
prac/elementów/materiałów, bez względu na metodę budowy, wiążą się z koniecznością zapłaty
dodatkowych opłat przez OK na rzecz OSD, które są naliczane kosztorysowo przy zastosowaniu cen
jednostkowych wymienionych w Tabeli nr 3. Przyłącze telekomunikacyjne zbudowane na zlecenie OK
stanowi własność OSD i wchodzi w skład jego przedsiębiorstwa.
TABELA NR 3
Rodzaj

Wysokość opłaty

Montaż listew do 2 cm szerokości albo montaż rurek do średnicy 2 cm
Opłata ta obejmuje:
⎯ zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi miejsca instalacji i posadowienia przyłącza
⎯ wyznaczenie trasy przyłącza i instalacji po uprzednim sprawdzeniu możliwości przebiegu
⎯ konsultacja odnośnie do miejsca usytuowania istniejących instalacji podtynkowych
⎯
czynność i materiał montażu listew do 2 cm szerokości albo montażu rurek do średnicy
2 cm

9,76 zł za 1 mb

Bruzdowanie ścian/posadzek dla rur o średnicy do 2 cm z gipsowaniem, bez
malowania
Opłata ta obejmuje:
⎯ zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi miejsca instalacji i przyłącza
⎯ wyznaczenie trasy przyłącza i instalacji po uprzednim sprawdzeniu możliwości przebiegu
⎯ konsultacja odnośnie do miejsca usytuowania istniejących instalacji podtynkowych
⎯ przygotowanie podłoża
⎯
czynność i materiał bruzdowania ściany/posadzki, osadzenie kabla, gipsowanie bez malowania za 1m

20,32 zł za 1 mb

Przepust/przewiert przez strop/ścianę nośną obejmujący wykonanie otworu
do Ø 2 cm (strop)/4 cm (ściana nośna)
Opłata ta obejmuje:
⎯ wytrasowanie otworu
⎯ wykonanie otworu
⎯ uzupełnienie ewentualnych ubytków w stropie/ścianie nośnej
⎯
gipsowanie

12,19 zł za jeden otwór

Montaż przewodu patchcord o długości większej niż 10 m

8,13 zł za każdy zużyty
1 mb

Przewiert maszynowy doziemny sterowany

130,08 zł za 1 mb

Wykop otwarty prosty (grunt standardowy - gleba naturalna, piaszczysta)

12,19 zł za 1 mb

Wykop otwarty skomplikowany (grunt twardy - skalisty, ił, żwir, gleba z
gruzem, inny niż grunt standardowy)

16,26 zł – 20,32 zł (w
zależności od rodzaju
gruntu) za 1 mb

Rozbiórka kostki brukowej/chodnika wraz z warstwą konstrukcyjną, na
której kostka/chodnik są umieszczone

24,39 zł za 1 m2

Odtworzenie kostki brukowej/chodnika wraz z warstwą konstrukcyjną, na
której kostka/chodnik są umieszczane

80,49 zł za 1 m2
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Przewiert ręczny doziemny (maksymalna długość przewiertu to 1 mb)

40,65 zł

Montaż słupa wraz ze słupem w celu podwieszenia kabla
telekomunikacyjnego

650,41 zł – 1.626,02 zł
(w zależności od
rodzaju i wielkości
słupa) za 1 szt

Podwieszenie kabla światłowodowego 1J lub 2J na słupie wraz z materiałem

2,03 zł za 1 mb

Montaż uchwytu kablowego wraz z materiałem

16,26 zł za 1 szt

Uzbrojenie słupa (montaż haka) wraz z materiałem

24,39 zł za 1 szt

Montaż rury osłonowej 6 m na słupie z uchwytami (w celu przeprowadzenia
kabla światłowodowego ze słupa w ziemię) wraz materiałem

121,95 zł za 1 szt

Ułożenie rury HDPE Ø 4 cm w wykopie wraz z materiałem

3,25 zł za 1 mb

Ułożenie w wykopie taśmy ostrzegawczej, informującej o miejscu położenia
kabla światłowodowego, wraz z materiałem

0,49 zł za 1 mb

Montaż mufy doziemnej/napowietrznej, spawanie kabla światłowodowego
1J/2J - wraz z materiałem

121,95 zł za 1 szt

Instalacja drugiego i każdego kolejnego gniazda abonenckiego w Lokalu
Abonenta wraz z materiałem

131,71 zł za 1 szt

Ułożenie kabla doziemnego 2J wraz z materiałem

1,63 zł za 1 mb

Wykonanie usług nieujętych w Cenniku

wg kosztorysu

2. OPŁATA ZA DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ
1) Opłaty Abonamentowe (miesięczne)
TABELA NR 4
Średnica zewnętrzna wprowadzanego
kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji
Kablowej wtórnej

Opłata za 1 m kabla telekomunikacyjnego,
Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej
OK w otworze Kanalizacji Kablowej OSD lub
Mikrokanalizacji OSD za 1 miesiąc

Poniżej 10 mm

0,30 zł

Od 10 mm do 13 mm

0,40 zł

Powyżej 13 mm i do 20 mm

0,60 zł
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Powyżej 20 mm i do 27 mm

0,80 zł

Powyżej 27 mm

1,20 zł

Miesięczna opłata za udostępnienie OK studni OSD w celu umieszczenia Urządzenia OK np.
mufy, stelażu zapasu kabla, zapasu kabla
wg kosztorysu, ale nie mnie niż 200 zł za każde
Urządzenie OK

1 sztuka

2) Opłata za Nawiązanie
TABELA NR 5
Opłata za Nawiązanie
Opłata za Nawiązanie nie jest pobierana za budowę Nawiązania do pierwszej i ostatniej studni w
Relacji.
Opłata za każdy otwór wykonywany w ścianie
studni OSD znajdującej się między pierwszą i
ostatnią studnią Relacji w celu wprowadzenia lub
wyprowadzenia kabla ze studni

1/30 Opłaty Abonamentowej przewidzianej za
dzierżawę 100 m bieżących Relacji

Opłata za rezerwację w przypadkach przewidzianych w Umowie Ramowej i Umowie szczegółowej
dotyczącej Kanalizacji Kablowej – opłata równa Opłacie Abonamentowej za zarezerwowaną Relację

3) Opłaty jednorazowe
TABELA NR 6
Rodzaj

Wysokość opłaty

Uruchomienie Usługi w wyniku wykonania jednego Zamówienia

1.000,00 zł

Wykonanie odcinka sieci abonenckiej w technologii FTTH

wg kosztorysu

Umieszczenie Urządzenia OK w studni OSD np. mufy, stelażu zapasu kabla,
zapasu kabla

100,00

3. OPŁATA ZA DOSTĘP DO CIEMNYCH WŁÓKIEN
TABELA NR 7
Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty
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Opłata miesięczna za 1 km/m-c Ciemnego włókna światłowodowego 1J

64,38 zł

Opłata jednorazowa za udostępnienie Ciemnego włókna światłowodowego 1J

1.101,13 zł

4. OPŁATA ZA USŁUGĘ LLU
1) Opłaty Abonamentowe (miesięczne)
TABELA NR 8
Rodzaj

Opłata

Opłata za dostęp do Ciemnego włókna światłowodowego (backhaul)

64,38 zł/1 km

Opłata za utrzymanie jednego włókna światłowodowego w Lokalnej pętli
światłowodowej (FTTH) na odcinku od Abonenta do pierwszego ODF
poprzedzającego Splitter optyczny

24,46 zł

Opłata za utrzymanie Splittera optycznego

15 zł

2) Opłaty jednorazowe
TABELA NR 9
Rodzaj

Wysokość opłaty

Opłata za udostępnienie Lokalnej pętli światłowodowej (FTTH) na
odcinku od Abonenta do pierwszego ODF poprzedzającego
Splitter optyczny

236,94 zł za jeden dostęp

Opłata za przygotowanie i przystosowanie Infrastruktury OSD do
umożliwienia instalacji kabli/Urządzeń OK

wg kosztorysu

Uruchomienie Usługi na Łączu Abonenckim aktywnym przy
istniejącej pasywnej instalacji abonenckiej do pierwszego Splittera

46,98 zł

Uruchomienie Usługi na nieaktywnym Łączu Abonenckim wraz z
wykonaniem pasywnej instalacji abonenckiej do pierwszego
Splittera

143,83 zł

Badanie możliwości technicznych oraz wydanie warunków
technicznych

100,00 zł

Opłata jednorazowa za instalację Splittera optycznego

478,63 zł
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Opłata jednorazowa za udostępnienie jednego włókna
światłowodowego w technologii FTTH (pętla)

1.101,13 zł

Dezaktywacja Usługi

18,28 zł

Zmiana rodzaju dostępu

55,51 zł za każde Łącze
Abonenckie

5. OPŁATA ZA DOSTĘP DO PODBUDOWY SŁUPOWEJ
TABELA NR 10
Rodzaj

Opłata

Opłata za rezerwację jednego słupa na okres 30 dni

6,00 zł

Opłata miesięczna za udostępnienie jednego słupa

6,00 zł

Opłata jednorazowa za badanie możliwości technicznych oraz wydanie
warunków technicznych dla jednego słupa

18,49 zł

Opłata miesięczna za umieszczenie Urządzenia OK na słupie

wg kosztorysu

6. OPŁATA ZA USŁUGĘ KOLOKACJI
1) Opłaty miesięczne
TABELA NR 11
Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

za pojedynczą przestrzeń 1U3

25,84 zł

za każdą kolejną przestrzeń 1U

12,92 zł

Miasta do 300 000 mieszkańców

144,35 zł za 1,5 m2

Miasta powyżej 300 000 mieszkańców
inne niż Warszawa

162,76 zł za 1,5 m2

Opłata za przestrzeń w Szafie

Opłata za najem powierzchni w
celu posadowienia Szafy 4

Opłata za pojedynczą przestrzeń 1U uwzględnia wymagany odstęp pomiędzy urządzeniami operatorów o wielkości,
co najmniej 1U.
3

W przypadku najmu powierzchni kolokacyjnej z Szafą OSD do opłaty należy dodać opłatę za Szafę. Całość opłaty
za Szafę wynosi 300 zł. OK poniesie opłatę proporcjonalnie do zajmowanego miejsca w Szafie OSD.
4

8

Warszawa

212,19 zł za 1,5 m2

2) Opłaty jednorazowe
TABELA NR 12
Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Przygotowanie powierzchni do Kolokacji

wg kosztorysu

Standardowe wyposażenie powierzchni do Kolokacji

wg kosztorysu

Opłata za wywiad techniczny na potrzeby udostępnienia OK
powierzchni do Kolokacji w celu posadowienia Szafy (płatne
również w przypadku rezygnacji lub odrzucenia warunków
technicznych)

2.418, 28 zł

Opłata za wywiad techniczny na potrzeby udostępnienia OK
przestrzeni w Szafie OSD

568,83 zł

Budowa/rozbudowa powierzchni przeznaczonej do Kolokacji

wg kosztorysu

Udostępnienie OK przestrzeni w Szafie OSD

224,25 zł

7. OPŁATA ZA POŁĄCZENIE SIECI W TRYBIE KOLOKACJI
1) Opłaty abonamentowe (miesięczne) – jak za Kolokację, a w odniesieniu do studni –
jak za usługę dostępu do Kanalizacji Kablowej
2) Opłaty jednorazowe
TABELA NR 13
Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Przygotowanie studni kablowej lub komory kablowej OSD do
doprowadzenia kabla światłowodowego OK

wg kosztorysu

Wykonanie robót inżynieryjnych pomiędzy studnią kablową a komorą
kablową OSD

wg kosztorysu

Wykonanie okablowania światłowodowego

wg kosztorysu

Przygotowanie pomieszczenia do instalacji Urządzeń OK

wg kosztorysu

Przygotowanie stanowiska do instalacji Urządzeń OK

wg kosztorysu
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Uruchomienie połączenia sieci i przekazanie do eksploatacji

731,99 zł

8. OPŁATA ZA POŁĄCZENIE SIECI W TRYBIE LINIOWYM
1) Opłaty jednorazowe
TABELA NR 14
Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Przygotowanie studni kablowej lub komory kablowej OSD do
doprowadzenia kabla światłowodowego OK

wg kosztorysu

Wykonanie robót inżynieryjnych pomiędzy studnią kablową a komorą
kablową OSD

wg kosztorysu

Wykonanie okablowania światłowodowego

wg kosztorysu

Wykonanie testu kompatybilności

673,41 zł

Wywiad techniczny przed realizacją połączenia sieci

2.789,24 zł

9. OPŁATY POZOSTAŁE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH USŁUG
1) Opłata za rezerwację
O ile Cennik nie stanowi inaczej, opłata za rezerwację jest równa ½ Opłaty abonamentowej, którą OK by
uiszczał, gdyby korzystał z danej Usługi. Na potrzeby wyliczenia opłaty rezerwacyjnej przyjmuje się, że
1 miesiąc to 30 dni kalendarzowych.
2) Opłata za Nadzór OSD
TABELA NR 15
Rodzaj Nadzoru

Wysokość opłaty

Nadzór OSD w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00

80,29 zł za osobę/godzina za każdą rozpoczętą
godzinę Nadzoru

Nadzór OSD w soboty, poza godz. pracy w dni
robocze 16:00–22:00, 6.00–8.00

109,34 zł za osobę/godzina za każdą rozpoczętą
godzinę Nadzoru

Nadzór OSD w nocy (22.00–6.00), niedziele i dni
ustawowo wolne od pracy

138,40 zł za osobę/godzina za każdą rozpoczętą
godzinę Nadzoru

Opłata za niestawienie się pracowników OK,
który wystąpił do OSD z wnioskiem o usługę
Nadzoru

Opłata jak za 8 godzin Nadzoru OSD
sprawowanego w danych godzinach

10

Opłata za Nadzór w celu identyfikacji i usunięcia
powtarzającej się w przyjętym przedziale
czasowym Awarii. Opłatę ponosi Strona
odpowiedzialna za Awarię.

236,60 zł

Minimalna opłata za Nadzór jest równa jednej godzinie Nadzoru sprawowanego w ww. czasie

3) Opłaty związane z Punktem Dostępu do Usługi
TABELA NR 16
Rodzaj

Wysokość opłaty

Wywiad techniczny na PDU (opłata pobierana w przypadku
rezygnacji z zestawienia PDU w lokalizacji, w której
przeprowadzany był wywiad techniczny PDU)

2 044,68 zł

Miesięczna stawka za 1 kW mocy

438,15 zł

Utrzymanie dostępu na porcie GE dla poziomu IP

164,28 zł miesięcznie

Utrzymanie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu OLT

51,54 zł miesięcznie

Wykreowanie tunelu L2TP

45,82 zł za tunel

Przygotowanie migracji VLAN

22,32 zł za tunel

Wykonanie migracji VLAN

39,58 zł

Wykonanie pomiarów telediagnostycznych związanych z Łączem
Abonenckim

0,35 zł za każdy adres Abonenta

Restart portu związany z Łączem Abonenckim

0,35 zł

Budowa Pasywnego Punktu Dostępu do Usług (PPDU)

wg kosztorysu

Zestawienie dostępu na porcie GE dla poziomu IP

3.831,56 zł

Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet

12.590,99 zł

Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet

2.876,64 zł

Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu OLT

1.501,54 zł

UWAGI DODATKOWE:
1. Wszystkie opłaty są podane w ujęciu netto.
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2. Opłaty określone w Cenniku dotyczą wyłącznie tych fragmentów Sieci telekomunikacyjnej OSD, które
dotyczą Sieci POPC (na innych obszarach OSD stosować może inne ceny).
3. Ilekroć w postanowieniach Cennika, Umowy lub Umów szczegółowych jest mowa o ponoszeniu przez
OK opłat na podstawie kosztorysów, chodzi o kosztorysy sporządzane według aktualnych Katalogów
Nakładów Rzeczowych (KNR), właściwych dla danego rodzaju robót według średnich cen z SEKOCENBUD, uwzględniających podział na regiony. Kosztorys ofertowy i ewentualny kosztorys prac dodatkowych podlegają akceptacji OK.
4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają opłaty określone w Ofercie SOR.
5. OSD nie oferuje opustów wolumenowych w hurtowej ofercie ramowej. Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma dostęp do tych samych niedyskryminujących warunków zawartych w ofercie ramowej
OSD, niezależnie od swej wielkości czy wielkości składanego zamówienia. Dodatkowo cenniki usług
OSD nie zawierają mechanizmów i rozwiązań, które uprzywilejowują poszczególnych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych lub ich grupy względem innych np. m.in.:
1) rozliczenia barterowe oraz powiązanie sprzedaży usług z zakupem innych usług od przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego lub podmiotu z nim powiązanego, które ograniczają transparentność rozliczeń,
2) stosowanie krótkotrwałych okresowych promocji cenowych,
3) oferowanie voucherów i innych usług dodatkowych, powiązanych z cennikową usługą hurtową, a
nieujętych w cenniku podstawowym.
6. Do dozwolonych mechanizmów elastyczności cenowej zakładających oferowanie takich samych warunków wszystkim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zgodnie Wymaganiami należą:
1) różne poziomy opustów, w zależności od długości i terminu, na jaki zawierana jest Umowa,
2) różne poziomy opustów lub dopłat, w zależności od poziomu SLA,
3) długoterminowe opusty dla usług hurtowych związane z niskim potencjałem popytowym, dla ściśle
określonego obszaru geograficznego.
7. OSD może obciążyć OK kosztami przeprowadzenia procesu związanego z obsługą Zamówienia na
Usługę, w tym kosztami przeprowadzenia wywiadu technicznego, jeżeli Zamówienie na Usługę nie zostanie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie OK, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w Wymaganiach. Wysokość kosztów ustalana jest każdorazowo w kosztorysie sporządzonym przez OSD.
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