
 

1. Cennik Usług Hurtowych 
 

1.1. BSA  

• Opłaty miesięczne 

Usługa Cena 
netto 
(PLN) 

BSA poziom Ethernet 100/50 Mbps 11,00 

BSA poziom Ethernet 300/75 Mbps  21,00 

BSA poziom Ethernet 600/100 Mbps  35,00 

Opłata miesięczna za utrzymanie łącza abonenckiego dla usługi BSA zabudowa 
wielorodzinna 

22,30 

Opłata miesięczna za utrzymanie łącza abonenckiego dla usługi BSA zabudowa 
jednorodzinna 

34,90 

Utrzymanie ONT 3,79 

 

• Opłaty jednorazowe 

Usługa Cena netto (PLN) 

Uruchomienie usługi w technologii FTTH 156,10 

Dezaktywacja usługi 15,32 

Zmiana opcji usługi 19,97 

Pomiary telediagnostyczne 0,35 

Certyfikacja urządzenia ONT dostarczonego przez OK, w tym testy interoperacyjności z 
OLT (za urządzenie) 

700000,00 
 

 

• Opłata  jednorazowa na punkcie styku 

Usługa Cena netto (PLN) 

Opłata za uruchomienie portu 10GE na poziomie Ethernet 12590,99 

 

• Opłata miesięczna na punkcie styku 

Usługa Cena netto (PLN) 

Utrzymanie portu 10GE na poziomie Ethernet 500,00 

 

1.2. LLU  i ciemne włókna 

• Opłaty miesięczne 

Usługa Cena netto (PLN) 

Opłata za utrzymanie jednego włókna światłowodowego w technologii FTTH (pętla) 17,54 

Opłata za dostęp do ciemnego włókna światłowodowego (backhaul) – 1 km 64,38 

Opłata za utrzymanie splittera optycznego 20,00 
 

 

• Opłaty jednorazowe 

Usługa Cena netto (PLN) 



 

Opłata jednorazowa za udostępnienie ciemnego włókna 
światłowodowego (backhaul) 

1101,13 

Opłata jednorazowa za instalacje splittera optycznego 478,63 

Opłata jednorazowa za udostępnienie jednego włókna światłowodowego w technologii 
FTTH (pętla) 

230,00 

Dezaktywacja usługi 18,28 
 

1.3. Kanalizacja 

• Opłaty miesięczne 

Usługa Cena netto (PLN) 

Dzierżawa kanalizacji telekomunikacyjnej dla obiektów o średnicy 
poniżej 10 mm  - 1m 

0,30 

Dzierżawa kanalizacji telekomunikacyjnej dla obiektów o średnicy 
pomiędzy 10 mm (włącznie), a 13 mm (włącznie) - 1m 

0,40 

Dzierżawa kanalizacji telekomunikacyjnej dla obiektów o średnicy 
pomiędzy 13 mm, a 20 mm (włącznie)  - 1m 

0,60 

Dzierżawa kanalizacji telekomunikacyjnej dla obiektów o średnicy 
pomiędzy 20 mm, a 27 mm (włącznie) - 1m 

0,80 

Dzierżawa kanalizacji telekomunikacyjnej dla obiektów o średnicy 
powyżej 27 mm - 1m 

1,20 

 

• Opłaty  jednorazowe  

Usługa Cena netto (PLN) 

Opłata za przygotowanie i przystosowanie Infrastruktury OSD na 
potrzeby OK do umożliwienia instalacji kabli/urządzeń OK 

Wg kosztorysu 

 

1.4. Kolokacja 

 

Usługa Cena netto 
(PLN) 

Opłaty za energię elektryczną doprowadzoną do Urządzeń OK. 
(miesięczna stawka za 1 kW) 

438,15 

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

568,83 

Opłata za udostępnienie OK przestrzeni w Szafie OSD – opłata 
jednorazowa 

224,25 

Opłata za przestrzeń w szafie OSD - za pojedynczą przestrzeń 1U 25,84 

Opłata za przestrzeń w szafie OSD - za każdą kolejną przestrzeń 1U 12,92 

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 

Wykonanie okablowania teletransmisyjnego dla sygnałów elektrycznych Wg kosztorysu 

Instalacja podlicznika energii elektrycznej Wg kosztorysu 

 

1.5. Połączenie Liniowe 

Usługa Cena netto (PLN) 

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 okablowania teletransmisyjnego dla sygnałów elektrycznych Wg kosztorysu 

Testy kompatybilności 673,41 

 

1.6. PPDU 

Usługa Cena netto 
(PLN) 

Wywiad techniczny na PDUi 2044,68 
 

1.7. Podbudowa słupowa  

Usługa Cena netto 
(PLN) 

Opłata miesięczna za rezerwację  Słupa OSD – 1szt 5,99 

Opłata miesięczna za udostępnienie Słupa OSD – 1 szt 5,99 

Opłata za wydanie Warunków Technicznych za Słup OSD - 1 szt 18,49 

 

1.8. Nadzór 

Usługa Cena netto 
(PLN) 

Nadzór OSD i Interwencje w dni robocze 8:00–16:00 PLN/osobę/godzinę 
(za każdą rozpoczętą)    

80,29 

Nadzór OSD i Interwencje w soboty, poza godz. pracy w dni robocze 
16:00–22:00, 6.00–8.00 PLN/osobę/godzinę (za każdą rozpoczętą)   

109,34 



 
Nadzór OSD i Interwencje nocne (22.00– 6.00), niedzielę i dni ustawowo 
wolne od pracy PLN/osobę/godzinę (za każdą rozpoczętą)   

138,40 

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

Opłata równa 
jednej godzinie 
wnioskowanej 

usługi 
 

1.9. Kary umowne 

Usługa Cena netto 
(PLN) 

Wykorzystywanie przez OK Sieci POPC niezgodnie z warunkami, o 
których mowa w  Części I § 2 ust. 7 (opłata za każde zdarzenie) 

1000,00 

Wykorzystywanie przez OK Sieci POPC niezgodnie z przeznaczeniem 
powodujące zakłócenia lub uszkodzenie Sieci POPC lub infrastruktury 
telekomunikacyjnej innych użytkowników Sieci POPC lub w przypadku 
dokonania istotnych zmian lub przeróbek w zakresie Sieci POPC przez OK 
bez uprzedniej pisemnej zgody OSD (opłata za każde zdarzenie) 

10000,00 

Nieuzasadnione zgłoszenie przez OK Awarii (opłata za każde zdarzenie) 70,00 

Naruszenie przez OK tajemnicy przedsiębiorstwa OSD. (opłata za każde 
zdarzenie) 

10000,00 

Naruszenie przez OSD tajemnicy przedsiębiorstwa OK. (opłata za każde 
zdarzenie) 

10000,00 

Nieprawidłowe użytkowanie ONT OSD (przypadki wskazane w umowie 
ramowej Część III §3 ust.11) 

równowartość 
urządzenia 

ONT 
powiększone o 
koszty dojazdu 

do lokalu 
Abonenta OK, 
w przypadku 
konieczności 

dojazdu 
Szczegółowe zapisy dotyczące kar umownych zawarte są w Umowie Ramowej w §3. 

 

 

 
i Opłata jest pobierana w przypadku rezygnacji z zestawienia PDU w lokalizacji, w której przeprowadzany był 
wywiad techniczny PDU 

 


