UMOWA DOSTĘPOWA PRZYŁĄCZENIOWA
o przyłączenie do Sieci Taniego Internetu w celu świadczenia usługi dostępu do Taniego Internetu dla
Abonentów Końcowych Komercyjnego Internetu w ramach tzw. "otwartości" Sieci
zawarta w Chełmie w dniu ........................ pomiędzy:...............................................z siedzibą: 22-100 Chełm,
ul. Lubelska 65, posiadającym nr REGON: 11 01 98 238, oraz NIP: 563-21-67-582, posiadającym
zaświadczenie o wpisie do rejestru jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność
w zakresie telekomunikacji nr 124, reprezentowanym przez ................................................................,
zwanym w treści umowy DOSTAWCĄ USŁUG
a
1) firmą .........................................................................................................................
z siedzibą w ............................................................................................. ....................
Reprezentowaną przez: ................................................................................................
NIP.....................................................REGON: .............................................................
prowadzącą działalność gospodarczą jako przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27
Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z Zaświadczeniem o wpisie w rejestrze przedsiębiorców
telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem
................
zwanym/ą dalej OPERATOREM KOMERCYJNYM o następującej treści:

§1
Dostawca Usług zobowiązuje się do:
1. Zestawienia Operatorowi Komercyjnemu punktu styku z Siecią Dostawcy Usług.
2. Sposób podłączenia Operatora Komercyjnego do sieci Internet określa się na podstawie warunków
technicznych stwierdzonych przez Operatora Infrastruktury.

§2
1Operator Komercyjny zobowiązuje się do posiadania przez cały czas trwania Umowy aktualną polisę
ubezpieczeniową tytułem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Operator Komercyjny korzystający z dostępu do Sieci zobowiązuje się do przestrzegania dobrych
obyczajów oraz praw chronionych ustawodawstwem kraju i konwencjami międzynarodowymi i przyjmuje na
siebie pełną odpowiedzialność za naruszenie tych norm oraz dóbr osobistych osób trzecich.
3. Zasady dostępu do Sieci określa Regulamin Świadczenia Usług, z którym Operator Komercyjny się
zapoznał i który na mocy niniejszej Umowy akceptuje.

§3
Za świadczoną usługę Operator Infrastruktury zobowiązuje się wnosić na rzecz Dostawcy Usług opłaty
określone w Cenniku, będącym załącznikiem Regulaminu świadczenia usług:
1. Miesięczny abonament w wysokości ....................zł netto, plus 23% podatku VAT tj. .....................zł, razem
........................ zł. brutto.
2. Pakiet przepustowości do : ...................... Mbit/s
3. Jednorazowa zryczałtowana opłata przyłączeniowa na rzecz Operatora Infrastruktury, za dostawę
niezbędnych urządzeń dostępowych, instalację i konfigurację tych urządzeń w punkcie kolokacyjnym w celu
przyłączenia do Sieci Taniego Internetu, w wysokości: ........................ złotych netto, plus 23% podatku VAT
tj. ......................... zł., razem .............................. zł. brutto, płatna na konto Operatora Infrastruktury.
4. Opłata o której mowa w ust. 3, podlega negocjacjom pomiędzy Operatorem Komercyjnym, a Operatorem
Infrastruktury i jest zależna w szczególności od stopnia kompatybilności przyłączanej Sieci Komercyjnej
z Siecią.
5. Zastrzega się prawo zmiany opłaty przyłączeniowej w drodze negocjacji pomiędzy Operatorem
Komercyjnym, a Operatorem Infrastruktury, jeżeli czynności organizacyjne i techniczne, jakie należy
zastosować do przyłączenia danego Operatora Komercyjnego do Sieci, odbiegają w sposób znaczący od
warunków powszechnie przyjętych.

§4
1. Opłata abonamentowa uiszczana jest za świadczoną Usługę, a zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury przelewem na konto bankowe nr........................................................... Dostawcy Usług.
2. Opłata przyłączeniowa Operator Komercyjny zobowiązuje się uiścić w ciągu 7 dni po wykonaniu
podłączenia, na konto bankowe nr........................................................... Operatora Infrastruktury, bądź
w Biurze Obsługi Klienta Operatora Infrastruktury mieszczącym się w Chełmie przy ul. Lubelskiej 73 a;

§5
Podstawą uruchomienia Usługi jest podpisanie przez Operatora Komercyjnego Protokołu ZdawczoOdbiorczego zestawienia punktu styku z Siecią Dostawcy Usług. Dzień zestawienia przedmiotowego punktu
styku i oddanie do użytku dostępu do Sieci, jest pierwszym dniem świadczenia usługi dla Operatora
Komercyjnego.

§6
1. Dostawca Usług zobowiązuje się do zapewnienia Operatorowi Komercyjnemu dostępu do Sieci zgodnie
z Regulaminem oraz w miarę możliwości technicznych;

§7
1. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności finansowej za jakiekolwiek straty Operatora Komercyjnego
wynikłe z braku dostępu do Sieci.
2. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualną utratę danych Abonenta,
naruszenie poufności jego zasobów i inne skutki wynikłe z usterek systemu czy też zamierzonej lub nie
zamierzonej działalności osób trzecich.

§8
1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony;
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
3. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku naruszenia przez jedną ze stron warunków Umowy lub Regulaminu.

§9
W sprawach nieokreślonych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sądy miejscowo właściwe dla
Dostawcy Usług.

§11
Sposób rozwiązania Umowy, tryb składania i rozpatrywania reklamacji są zawarte w Regulaminie
dołączonym do niniejszej Umowy.

§12
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Operatora
Komercyjnego, dwóch dla Dostawcy Usług.

..........................................

..........................................

Operator Infrastruktury: ( data , pieczęć i podpis)

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm

Dostawca Usług: (data, pieczęć i podpis)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Lubelska 73a
22-100 Chełm

