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W dniu 26 kwietnia 2007 roku Prezes Urz du Komunikacji Elektronicznej wyda  decyzj

administracyjn  wyznaczaj c  Petrotel Sp z o.o. jako przedsi biorc  zajmuj cego pozycj  znacz c

na rynku wiadczenia us ugi zaka czania po cze  g osowych w stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej spó ki Petrotel Sp. z o.o., zgodnym z obszarem sieci w której nast puje zako czenie 

po czenia oraz na o y  na Petrotel Sp. z o.o. obowi zek, o którym mowa w art. 37 ustawy Prawo 

telekomunikacyjne, polegaj cy na og aszaniu informacji w sprawach zapewnienia dost pu 

telekomunikacyjnego w zakresie wiadczenia us ugi zaka czania po cze  w stacjonarnej publicznej 

sieci telefonicznej Petrotel Sp. z o.o., dotycz cych specyfikacji technicznych sieci i urz dze

telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasad i warunków wiadczenia us ug oraz korzystania z 

sieci, a tak e op at, niezb dnych do przygotowania przez zainteresowanych operatorów wniosku w 

sprawie zapewnienia dost pu telekomunikacyjnego w zakresie us ug zaka czania po cze  w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Petrotel Sp. z o.o.. 

W zwi zku z powy szym przedstawiamy nast puj ce informacje: 

Petrotel Sp. z o.o. b dzie wiadczy  us ug  zaka czania po cze  g osowych w stacjonarnej 

publicznej sieci telefonicznej spó ki Petrotel Sp. z o.o. na rzecz Przedsi biorcy 

Telekomunikacyjnego po zawarciu „Umowy o Po czeniu Sieci” i na warunkach w niej 

okre lonych. 

1. Definicje terminów u ytych w dokumencie 

Abonent – podmiot, który jest stron  umowy zawartej w formie pisemnej o wiadczenie us ug

z dostawc  publicznie dost pnych us ug telekomunikacyjnych. 

ADPH (Average of Daily Peak Hours) – wyra one w Erlangach [Erl] nat enie ruchu obliczone 

jako rednia z dobowych nat e  ruchu w GNR-ach wszystkich dób w okresie pomiarowym. 

Dzie Roboczy (DR) – wszystkie dni tygodnia za wyj tkiem sobót oraz innych dni ustawowo 

wolnych od pracy obowi zuj cych w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Fizyczny Punkt Styku Sieci (FPSS) – miejsce (nie b d ce zako czeniem sieci), w którym 

po czona jest Sie  Przedsi biorcy telekomunikacyjnego z Sieci  PETROTEL. W miejscu tym 

ko czy si  odpowiedzialno  jednego, a zaczyna drugiego Przedsi biorcy telekomunikacyjnego. 

Jest to miejsce fizyczne, w którym po czone s  urz dzenia techniczne Przedsi biorców 

telekomunikacyjnych s u ce do utworzenia drogi transmisyjnej pomi dzy Sieci  PETROTEL a 

Sieci  Przedsi biorcy telekomunikacyjnego. 

Godzina Najwi kszego Ruchu (GNR) – nieprzerwany jednogodzinny przedzia  czasu w 

okresie doby, dla którego czne nat enie ruchu lub liczba zaj  obserwowane na danym 

zbiorze elementów jest najwi ksze. 

Infrastruktura Telekomunikacyjna – urz dzenia telekomunikacyjne, oprócz 

telekomunikacyjnych urz dze  ko cowych, oraz osprz t wykorzystywane do zapewnienia 

wymiany ruchu mi dzysieciowego. 

Interfejs Techniczny Po czenia Sieci – miejsce styku pomi dzy wspó pracuj cymi ze sob

urz dzeniami sieci ró nych Przedsi biorców telekomunikacyjnych ze zdefiniowanymi na 

podstawie zalece  mi dzynarodowych i norm polskich parametrami technicznymi, 

o standaryzowanym modelu informacyjnym i protoko ach telekomunikacyjnych, umo liwiaj cy 

przesy anie informacji i prawid ow  wspó prac  obu Sieci. 
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Kolokacja – udost pnianie fizycznej przestrzeni lub urz dze  technicznych w celu 

umieszczenia i pod czenia niezb dnego sprz tu Przedsi biorcy telekomunikacyjnego 

pod czaj cego swoj  sie  do Sieci PETROTEL. 

Logiczny Punkt Styku Sieci (LPSS) – miejsce, w którym mi dzy Sieci  PETROTEL i Sieci

Przedsi biorcy telekomunikacyjnego jest wymieniany i rejestrowany ruch oraz wiadomo ci 

sygnalizacyjne.  

PETROTEL – Petrotel Spó ka  z o.o. 

Plan Numeracji Krajowej (PNK) – system numeracji dla publicznych sieci telefonicznych 

okre lony w rozporz dzeniu Ministra infrastruktury z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie planu 

numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 145, poz. 1215). 

Po czenie – jest to wywo anie polegaj ce na próbie osi gni cia cza w wi zce czy. 

Wywo anie mo e by  skuteczne lub nieskuteczne odno nie zaj cia tego cza w wi zce czy. 

Po czenie Skuteczne – wywo anie skuteczne zako czone zg oszeniem si  wywo ywanego 

Abonenta lub urz dzenia.

Po czenie Mi dzysieciowe – po czenie pomi dzy Sieci  PETROTEL i Sieci  Przedsi biorcy 

telekomunikacyjnego, realizowane z wykorzystaniem FPSS i LPSS. 

Protokó sygnalizacji SS7 dla Sieci PSTN/ISDN – protokó  oparty na zaleceniach ITU-T i 

ETSI, dotycz cy ISUP wersji 1 i wersji 2, stosowany do przesy ania sygna ów sterowania i 

wiadomo ci sygnalizacyjnych pomi dzy centralami nale cymi do sieci telefonicznych 

zak adanych i u ywanych na terytorium RP. 

Przedsi biorca telekomunikacyjny (PT) – Przedsi biorca lub inny podmiot uprawniony do 

wykonywania dzia alno ci gospodarczej na podstawie odr bnych przepisów, który wykonuje 

dzia alno  gospodarcz  polegaj c  na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub wiadczeniu 

us ug telekomunikacyjnych. 

Punkt Styku Sieci Sygnalizacyjnej (PSS7) – miejsce po czenia sieci sygnalizacyjnej, w 

którym mi dzy sieci  sygnalizacyjn  PETROTEL i sieci  sygnalizacyjn  Przedsi biorcy 

telekomunikacyjnego wymieniane s  wiadomo ci sygnalizacyjne.

Rzeczywisty Czas Po czenia – czas trwania ka dego pojedynczego po czenia skutecznego 

w mi dzysieciowym ruchu telekomunikacyjnym, uwzgl dniaj cy ka d  rozpocz t  sekund

po czenia, mierzony w pe nych sekundach od momentu zg oszenia si  wywo anego Abonenta 

lub urz dzenia do momentu zako czenia po czenia. 

Sie Przedsi biorcy telekomunikacyjnego – publiczna sie  telefoniczna Przedsi biorcy 

telekomunikacyjnego przy czaj cego swoj  sie  do Sieci PETROTEL. 

Sie  PETROTEL – stacjonarna publiczna sie  telefoniczna PETROTEL. 

Strefa Numeracyjna (SN) – obszar geograficzny, dla którego ustalono wska nik strefy 

numeracyjnej w PNK. 

Strony – PETROTEL i Przedsi biorca telekomunikacyjny b d cy stron  Umowy o Po czeniu 

Sieci zawartej z PETROTEL. 

Tryb Realizacji Po czenia Sieci – tryb fizycznego po czenia urz dze  technicznych 

Przedsi biorcy telekomunikacyjnego z urz dzeniami PETROTEL, s u cego do utworzenia 

drogi transmisyjnej pomi dzy Sieciami stron Umowy o Po czeniu Sieci. 
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Umowa o Po czeniu Sieci (Umowa) – Umowa zawarta pomi dzy PETROTEL a 

Przedsi biorc  telekomunikacyjnym na warunkach wynegocjowanych przez strony. 

Ustawa – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z 

pó n. zm.). 

Wi zka czy Mi dzysieciowych – zbiór czy komutowanych o okre lonych parametrach 

pomi dzy dwiema centralami znajduj cymi si  w sieciach ró nych Przedsi biorców 

telekomunikacyjnych. 

2. Procedura zg aszania wniosków i zawierania Umowy o Po czeniu Sieci 

2.1. W celu po czenia sieci i zawarcia Umowy o Po czeniu Sieci, PT sk ada do PETROTEL 
wniosek, podpisany przez osoby upowa nione do reprezentowania Przedsi biorcy 
telekomunikacyjnego. 

2.2. Wzór formularza wniosku zosta  opracowany zgodnie z Ustaw  oraz w a ciwymi w zakresie 
po czenia sieci aktami wykonawczymi. (Wzór formularza stanowi za cznik nr 1). 

2.3. Do wniosku powinno zosta  do czone: 

a)  za wiadczenie o wpisie PT do rejestru przedsi biorców telekomunikacyjnych 
prowadzonego przez Prezesa UKE.  

b) odpis z KRS (potwierdzaj cy uprawnienie osób podpisuj cych wniosek do 
reprezentowania PT) wydany nie pó niej ni  3 miesi ce przed dat  z o enia wniosku lub 
za wiadczenie o wpisie do Ewidencji Dzia alno ci Gospodarczej wydane nie pó niej ni  3 
miesi ce przed dat  z o enia wniosku. 

c) ewentualnie pe nomocnictwo, w przypadku podpisania wniosku przez pe nomocnika.

Mo liwe jest przekazanie kopii za wiadczenia o wpisie PT do rejestru przedsi biorców
telekomunikacyjnych, kopii odpisu KRS lub za wiadczenia o wpisie do Ewidencji Dzia alno ci
Gospodarczej oraz pe nomocnictwa, po wiadczonych za zgodno  przez osob  uprawnion
do reprezentowania PT (uwidocznion  w odpisie KRS), osob  prowadz c  dzia alno
gospodarcz  (w przypadku PT, który jest wpisany do Ewidencji Dzia alno ci Gospodarczej), 
notariusza, adwokata lub radc  prawnego. 

2.4. Wniosek nale y z o y  na adres: 

Petrotel Sp. z o.o. 

ul. Chemików 7 

09-411 P ock 

2.5. W przypadku stwierdzenia niekompletno ci wniosku lub nie cis o ci w przekazanych we 
wniosku informacjach i o wiadczeniach, PETROTEL zwraca si  do PT o uzupe nienie 
wniosku lub udzielenie dodatkowych wyja nie .

2.6. Przez kompletny wniosek rozumie si , wniosek, którego wszystkie pola zosta y wype nione 
i do którego zosta y do czone wszystkie wymagane za czniki.  

2.7. Po z o eniu przez PT kompletnego wniosku PETROTEL przygotuje i przeka e PT 
propozycj  warunków wspó pracy w ramach po czenia sieci. 

2.8. Uzgodnienia warunków umowy b d  przeprowadzane w drodze spotka  zespo ów
negocjacyjnych PETROTEL i PT.  
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2.9. Projekty umowy o po czeniu sieci oraz inne dokumenty mog  by  przekazywane cz onkom 
zespo ów negocjacyjnych, przesy ane poczt , kurierem, faksem oraz poczt  elektroniczn .

2.10. Ze spotka  negocjacyjnych b d  sporz dzane notatki podsumowuj ce przebieg negocjacji. 

2.11. PETROTEL zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy, je eli PT zalega  lub 
zalega z p atno ciami na rzecz PETROTEL z tytu u umów zawartych z PETROTEL. 

3. Warunki techniczne wspó pracy 

3.1. Zwi zana z realizacj  us ugi zaka czania po cze  w sieci PETROTEL wymiana ruchu 
mi dzysieciowego pomi dzy Sieci  PETROTEL a sieciami innych PT przy czonymi do 
sieci PETROTEL odbywa si  w oparciu o „Logiczne Punkty Styku Sieci” (LPSS). 

3.2. Aktualnie PETROTEL oferuje jeden LPSS zlokalizowany w centrali 5ESS w P ocku na 
ul. Chemików 7. 

3.3. Udost pnienie przez PETROTEL infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie niezb dnym 
do wykonania po czenia sieci oraz doprowadzenie linii cz cych przy czan  sie  PT z 
wybranym LPSS jest realizowane na koszt PT. 

3.4. Przy czenie sieci PT do sieci PETROTEL mo e zosta  zrealizowane w trzech Trybach 
(Tryby Realizacji Po czenia Sieci), które ró ni  si  technicznymi sposobami ich realizacji 
oraz zakresem odpowiedzialno ci za Infrastruktur  Telekomunikacyjn . Po czenia sieci 
mog  by  wykonane w: 

a) Trybie cza Dedykowanego, 

b) Trybie Kolokacji, 

c) Trybie Po czenia Liniowego, 

3.5. Dla ka dego Trybu Realizacji Po czenia Sieci zdefiniowano „Fizyczny Punkt Styku Sieci” 
(FPSS), który jest miejscem po czenia Mediów Fizycznych. 

3.6. PETROTEL zezwala na realizacj  Trybów Realizacji Po czenia Sieci z wykorzystaniem 
elementów Infrastruktury telekomunikacyjnej innego Przedsi biorcy Telekomunikacyjnego, 
z którym PT ma podpisan  odr bn  umow  na ich udost pnienie. 

3.7. Po czenie sieci w Trybie cza Dedykowanego 

3.7.1. Po czenie sieci w Trybie cza Dedykowanego realizowane jest w ramach 
istniej cych mo liwo ci technicznych przez PETROTEL na wniosek PT.  

3.7.2. Fizyczne po czenie sieci w Trybie cza Dedykowanego polega na zrealizowaniu 
przez PETROTEL czy 2 Mbit/s mi dzy wskazanym w z em w Sieci PT i LPSS w 
Sieci PETROTEL.  

3.7.3. cze Dedykowane musi zawiera  si  w obszarze Strefy Numeracyjnej, w której 
zlokalizowany jest LPSS. 

3.7.4. PETROTEL odpowiada za utrzymanie infrastruktury teletransmisyjnej zwi zanej z 
realizacj  tych czy. W tym trybie Fizyczny Punkt Styku Sieci zlokalizowany jest po 
liniowej stronie prze cznicy DDF wskazanej przez PT i nale cej do jego sieci. 

3.7.5. PT udost pni PETROTEL powierzchni  pod instalacj  szafy telekomunikacyjnej z 
urz dzeniami w pomieszczeniu technicznym wyposa onym w odpowiedni
infrastruktur  oraz zapewni dost p do tego pomieszczenia s u bom technicznym 
PETROTEL w celu instalacji i utrzymania urz dze  technicznych niezb dnych do 
realizacji po czenia sieci oraz poniesie koszty zwi zane z udost pnieniem 
niezb dnej infrastruktury. 

3.7.6. PT zapewni w udost pnionym pomieszczeniu wymagan  infrastruktur  (w tym: 
zasilanie, uziemienie, odpowiednie warunki rodowiskowe zdefiniowane w 
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standardzie ETS 300 019-1-3, klasa 3.1 oraz 3.2 dla miejsc zabezpieczonych przed 
wp ywem atmosferycznym w obiektach stacjonarnych) oraz odpowiednie warunki 
umo liwiaj ce prawid ow  eksploatacj  i funkcjonowanie urz dze  PETROTEL. 

3.7.7. W przypadku, gdy pomieszczenie techniczne przeznaczone do instalacji urz dze
PETROTEL s u cych do realizacji po czenia Sieci Stron w Trybie cza 
Dedykowanego znajduje si  w obiekcie b d cym we w adaniu podmiotu trzeciego, 
uzyskanie zgody oraz dokonanie niezb dnych uzgodnie  wymaganych od 
podmiotu trzeciego w celu budowy kabla wiat owodowego i instalacji urz dze ,
spoczywa na PT. PT ponosi równie  wszystkie koszty zwi zanie z wykorzystaniem 
infrastruktury podmiotu trzeciego do realizacji us ugi.

3.8. Po czenie sieci w Trybie Kolokacji 

3.8.1. Fizyczne po czenie sieci w Trybie Kolokacji jest to po czenie, w którym PT 
zapewnia ca  Infrastruktur  Telekomunikacyjn  mi dzy w asn  Sieci  a  LPSS w 
Sieci PETROTEL.  

3.8.2. W Trybie Kolokacji urz dzenia teletransmisyjne PT zlokalizowane s  w obiekcie 
PETROTEL. W tym trybie Fizyczny Punkt Styku Sieci umiejscowiony jest po 
liniowej stronie prze cznicy DDF nale cej do PETROTEL. 

3.8.3. PT jest zobowi zany do okre lenia parametrów wyposa enia technicznego 
wykorzystywanego w Trybie Kolokacji (producent, typ, wymiary urz dze , zu ycie 
energii elektrycznej) oraz przewidywanej liczby portów dla czy 2 Mbit/s. 

3.8.4. PETROTEL udost pni PT powierzchni  pod instalacj  szafy telekomunikacyjnej z 
urz dzeniami w pomieszczeniu technicznym oraz zapewni dost p do tego 
pomieszczenia s u bom technicznym PT w celu instalacji i utrzymania urz dze
technicznych niezb dnych do realizacji po czenia sieci. 

3.8.5. PETROTEL zapewni w udost pnionym pomieszczeniu wymagan  infrastruktur  (w 
tym: zasilanie, uziemienie, odpowiednie warunki rodowiskowe zdefiniowane w 
standardzie ETS 300 019-1-3, klasa 3.1 oraz 3.2 dla miejsc zabezpieczonych przed 
wp ywem atmosferycznym w obiektach stacjonarnych) oraz odpowiednie warunki 
umo liwiaj ce prawid ow  eksploatacj  i funkcjonowanie urz dze  PT. 

3.8.6. PETROTEL, na wniosek PT, mo e udost pni  wraz z powierzchni  do celów 
kolokacji w asn  szaf  telekomunikacyjn .

3.9. Po czenie sieci w Trybie Po czenia Liniowego 

3.9.1. Fizyczne po czenie sieci w Trybie Po czenia Liniowego polega na po czeniu 
w ókien wiat owodowych kabla PT z w óknami wiat owodowymi kabla 
PETROTEL. Punkt po czenia w ókien znajduje si  w miejscu uzgodnionym przez 
PT i PETROTEL. Punkt ten stanowi Fizyczny Punkt Styku Sieci (FPSS).  

3.9.2. W przypadku, gdy kabel Przedsi biorcy telekomunikacyjnego jest ju  wprowadzony 
do budynku PETROTEL i zako czony na prze cznicy ODF PETROTEL, FPSS dla 
tego po czenia znajduje si  na ODF PETROTEL.

3.9.3. PT zapewnia Infrastruktur  Telekomunikacyjn  do FPSS i odpowiada za jej 
utrzymanie. PETROTEL odpowiada za utrzymanie Infrastruktury 
Telekomunikacyjnej od FPSS do LPSS oraz za utrzymanie punktu po czenia
w ókien wiat owodowych. 

3.9.4. Lista urz dze  teletransmisyjnych SDH stosowanych w Sieci PETROTEL dla 
potrzeb Trybu Po czenia Liniowego zostanie okre lona w Umowie. 

3.10. Sposób realizacji po czenia sieci w wybranym przez PT Trybie Realizacji Po czenia Sieci 
zostanie opisany w Umowie. 

3.11. Konfiguracja oraz wymagania dotycz ce sygnalizacji 

3.11.1. Obowi zuj cym systemem sygnalizacji do obs ugi ruchu pomi dzy centralami PT 
i PETROTEL jest system sygnalizacji SS7 ISUP v.1 w wersji polskiej zgodnie 
z "WTE dla cyfrowych systemów komutacyjnych, dla polskiej sieci 



Informacje dla operatorów w zakresie      7/14
us ug zaka czania po cze  w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Petrotel Sp. z o.o.

telekomunikacyjnej u ytku publicznego – Za cznik Nr 5 do Rozporz dzenia 
Ministra czno ci z dnia 4 wrze nia 1997 r. w sprawie: wymagania techniczne i 
eksploatacyjne oraz warunki wzajemnej wspó pracy urz dze , linii i sieci 
telekomunikacyjnych zak adanych i u ywanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”.  

3.11.2. PETROTEL przewiduje wprowadzenie wersji ISUP v.2 lub wy szych zgodnie z 
wymaganiami obowi zuj cymi w Polsce. Zmiana protoko u sygnalizacyjnego ISUP 
v.1 na wersj  wy sz  b dzie uzgodniona z PT i nie b dzie wymaga a zmiany 
Umowy o Po czeniu Sieci. 

3.11.3. Szczegó y konfiguracji po czenia sieci sygnalizacyjnych SS7, dopuszczalne 
obci enie cza sygnalizacyjnego, sposób rozbudowy czy sygnalizacyjnych, 
sposób obs ugi ruchu sygnalizacyjnego oraz optymalizacja sygnalizacyjnych 
punktów styku sieci b d  uzgadniane w zale no ci od budowy Sieci PT 
przy czanego do Sieci PETROTEL i b d  okre lone w Umowie. 

3.11.4. Przed otwarciem ruchu mi dzysieciowego PT dostarczy dane o parametrach 
niezb dnych do prawid owego funkcjonowania po czonych sieci, mi dzy innymi: 

a) punkty kodowe central PT, do których pod czone s cza rozmówne, 
b) wykaz ilo ciowy czy g osowych obs ugiwanych przez cza sygnalizacyjne. 

3.11.5. Przy wymianie ruchu sygnalizacyjnego b d  stosowane nast puj ce zasady: 
a) ruch sygnalizacyjny kierowany b dzie z wykorzystaniem mechanizmu podzia u

obci enia,
b) rednie obci enie czy sygnalizacyjnych w GNR (Godzina Najwi kszego

Ruchu) nie mo e przekracza  0,2 Erl, 
c) metoda zajmowania czy: centrala o ni szym SPC (Signalling Point Code: 

numer kodu punktu sygnalizacyjnego) zajmuje cza o ni szym CIC (Circuit 
Identity Code: numer kodu identyfikuj cego cza), centrala o wy szym SPC 
zajmuje cza od najwy szego CIC, 

d) metoda rozstrzygania konfliktu podwójnego zaj cia cza: centrala o ni szym 
SPC kontroluje cza nieparzyste, centrala o wy szym SPC kontroluje cza
parzyste.

3.11.6. Ogólne zasady przesy ania informacji adresowej: 
a) przesy anie cyfr Abonenta wywo ywanego (B) metod  "en-block"; je li jest to 

technicznie niemo liwe, dopuszcza si  metod  "overlap".  
b) numer Abonenta wywo uj cego (A) przesy any w wiadomo ci IAM (Initial Address 

Message).

3.12. W celu zapewnienia odpowiedniej jako ci realizowanych us ug, PETROTEL b dzie 
stosowa  wymagania dotycz ce jako ci transmisji g osu, jako ci transmisji cyfrowej oraz 
jako ci dotycz cej obs ugi ruchu zgodne z zaleceniami ITU-T.  

3.13. Formaty przesy ania cyfr numeru Abonenta wywo ywanego (B) dla us ug realizowanych 
przez PETROTEL dla PT b d  zawarte w Umowie. 

3.14. Z uwagi na obowi zki przewidziane w przepisach prawa, PT nie b dzie dokonywa
jakichkolwiek zmian w przesy anym numerze u ytkownika inicjuj cego (u ytkownika A), w 
tym równie  nie b dzie usuwa  numeru u ytkownika inicjuj cego (u ytkownika A).  

3.15. Je eli PT b dzie przesy a  do sieci PETROTEL ruch telekomunikacyjny przy realizacji 
którego b d  dokonywane jakiekolwiek zmiany w przesy anym numerze u ytkownika 
inicjuj cego (u ytkownika A) lub nie b dzie przesy any numer u ytkownika inicjuj cego 
(u ytkownika A), PETROTEL zastrzega sobie prawo do zaprzestania przyjmowania ca ego
ruchu telekomunikacyjnego przychodz cego z sieci PT do sieci PETROTEL oraz do 
nierozbudowywania LPSS do czasu ustalenia z PT mechanizmów wykluczaj cych takie 
zdarzenia.  

3.16. Sieci PT oraz PETROTEL synchronizowane b d  do odpowiednich sygna ów PRC/SSU 
zgodnie z obowi zuj cymi wymaganiami na synchronizacj  sieci telekomunikacyjnych w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3.17. PT i PETROTEL w Umowie ureguluj  zasady wspó pracy mi dzyoperatorskiej wynikaj cej 
z obowi zku realizacji uprawnie  Abonentów publicznych sieci stacjonarnych do 
zachowania numeru w przypadku zmiany operatora. Aktualnie w sieci PETROTEL 
wykorzystywana jest metoda OR (Onward Routing) 

3.18. Zarz dzanie Wi zkami czy Mi dzysieciowych 

3.18.1. Wi zka czy Mi dzysieciowych zbudowana b dzie na bazie czy 2Mbit/s 
(parametry elektryczne zgodne z ITU-T G.703, impedancja falowa = 120 Ohm).  

3.18.2. Dla ka dej wi zki okre la si  kierunek pracy, sygnalizacj  i przepustowo
wyra on  w czach rozmównych 64 kbit/s. 

3.18.3. Wi zki czy Mi dzysieciowych mog  by  jednokierunkowe lub dwukierunkowe. 
W przypadku wi zek dwukierunkowych, ich wymiarowanie musi podlega
szczególnym zasadom w celu unikni cia problemów podczas eksploatacji. 

3.18.4. Na etapie eksploatacji PT w trybie okre lonym w Umowie zwraca si  do 
PETROTEL o rozbudow  b d  zmniejszenie liczby czy w wi zce s u cej do 
realizacji us ugi zaka czania po cze  w sieci PETROTEL. 

3.18.5. PETROTEL ma prawo odmówi  rozbudowy wi zki, gdy warto  maksymalna 
Wska nika Wykorzystania Wi zki definiowanego jako:  

Wymagana liczba czy 
Wykorzystanie [%] = 100 x 

Ca kowita liczba czy rozmownych w wi zce

gdzie:

Wymagana liczba czy - minimalna ilo czy niezb dna do przeniesienia ruchu zarejestrowanego w 

przedziale czasowym okre lonym jako Godzina Najwy szego Ruchu (GNR,) przy za o eniu 

dopuszczalnego poziomu straty ruchu rozumianego jako  parametr GOS dla wi zki czy (zgodnie z 

ITU-T E.720) równego 1 %. Warto  tego parametru okre la si  na podstawie formu y Erlang B. Pomiar 

ruchu w GNR b dzie przeprowadzany metod  ADPH zgodnie z ITU-T E.600.  

okre lona dla ostatniego miesi ca nie przekracza 85%. 

3.18.6. W przypadku, gdy warto  maksymalna Wska nika Wykorzystania Wi zki 
okre lona dla 3 ostatnich miesi cy nie przekracza 50% PETROTEL ma prawo 

da  od PT zmniejszenia liczby czy w wi zce. 

3.18.7. Szczegó y dotycz ce prawid owego funkcjonowania, wymiarowania i eksploatacji 
Wi zek czy Mi dzysieciowych b d  sprecyzowane w Umowie. 

4. Uruchomienie LPSS 

4.1. Warunkiem koniecznym uruchomienia ka dego LPSS jest pozytywny wynik testów 
przeprowadzonych przez PT i PETROTEL. Testy te maj  na celu wyeliminowanie ryzyka 
wzajemnych zak óce  w ka dej sieci i umo liwiaj  weryfikacj  poprawno ci pracy punktów 
styku sieci. Polegaj  one na sprawdzeniu: 
a) zgodno ci parametrów technicznych, synchronizacji sieci oraz protoko ów

sygnalizacyjnych; 
b) prawid owej realizacji po cze  w zakresie uzgodnionych us ug;
c) poprawno ci i zgodno ci rejestracji pomiaru ruchu mi dzysieciowego dla celów rozlicze .

4.2. Okre lone grupy testów wykonywane s  w nast puj cej kolejno ci: 
a) Testy teletransmisji, 
b) Testy synchronizacji, 
c) Testy sygnalizacji, 
d) Testy rejestracji po cze .



Informacje dla operatorów w zakresie      9/14
us ug zaka czania po cze  w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Petrotel Sp. z o.o.

4.3. Lista testów wykonywanych przed otwarciem punktu styku Sieci PT z Sieci  PETROTEL 
b dzie okre lona w Umowie. 

4.4. Komercyjne uruchomienie LPSS nast pi po pozytywnym zako czeniu testów w terminie 
uzgodnionym przez PETROTEL i PT. 

4.5. Uruchomienie LPSS zostanie potwierdzone podpisanym przez upowa nionych 
przedstawicieli PETROTEL i PT Protoko em Odbioru LPSS. 

5. Warunki eksploatacji 

5.1. Po przeprowadzeniu wszystkich testów zwi zanych z otwarciem ruchu w LPSS 
i stwierdzeniu poprawno ci ich wyników, po otwarciu ruchu w  LPSS rozpoczyna si  faza 
eksploatacji.  

5.2. Procesy okre laj ce tryb post powania i wzajemne relacje mi dzy stronami w warunkach 
normalnej pracy zostan  sprecyzowane w Umowie. 

6. Pomiary ruchu telekomunikacyjnego 

6.1. Rejestracja ruchu telekomunikacyjnego b dzie prowadzona po obu stronach LPSS.  

6.2. Urz dzenia pomiarowe PETROTEL zainstalowane zostan  na koszt PETROTEL, 

6.3. Urz dzenia pomiarowe PT zainstalowane zostan  na koszt PT, 

6.4. Rejestracja ruchu w PSS obejmowa  b dzie:  
a) dat  i czas rozpocz cia po czenia (data, godzina, minuta, sekunda),  
b) czas trwania po czenia w sekundach (z dok adno ci  do 1 sekundy), 
c) kierunek po czenia (przychodz ce, wychodz ce). 
d) numer u ytkownika A, 
e) numer u ytkownika B. 

6.5. Podstaw  wzajemnych rozlicze  b dzie ruch rejestrowany przez urz dzenia rejestruj ce
PT i PETROTEL.

6.6. Ka da ze Stron jest obowi zana umo liwi  drugiej Stronie zapoznanie si  ze sposobem 
prowadzenia rejestracji ruchu mi dzysieciowego. 

7. Op aty 

7.1. W Umowie zostan  okre lone op aty za us ugi z tytu u wzajemnego korzystania z sieci.  

7.2. Wyró nia si  dwa g ówne rodzaje op at zwi zanych z po czeniem sieci: 
a) op aty zwi zane z wykorzystywaniem infrastruktury technicznej; 
b) op aty zwi zane z obs ug  ruchu mi dzysieciowego.

7.3. Op aty zwi zane z wykorzystywaniem infrastruktury technicznej 

7.3.1. Z tytu u wykonywania Zamówie  PT dotycz cych po czenia sieci zostan
naliczone nale ne PETROTEL op aty. W zale no ci od wybranego sposobu 
po czenia sieci wyró nia si  dwa g ówne rodzaje op at:

a) Op aty jednorazowe za uruchomienie po czenia sieci; 
b) Op aty Abonamentowe. 
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Op aty jednorazowe za uruchomienie po czenia sieci 

Tabela nr 1. Op aty za uruchomienie po czenia sieci z wykorzystaniem Trybu cza 

Dedykowanego  

Po czenie sieci w Trybie cza Dedykowanego  

Lp. Elementy podlegaj ce op acie [z  netto] 

1 Za uruchomienie cza 2 Mbit/s  2852,00 

Tabela nr 2. Op ata za uruchomienie po czenia sieci z wykorzystaniem Trybu Kolokacji 

Po czenie sieci w Trybie Kolokacji 

Lp. Elementy podlegaj ce op acie [z  netto] 

1
Przygotowanie studni kablowej PETROTEL do doprowadzenia kabla 

wiat owodowego PT 
Wed ug kosztorysu 

2
Wykonanie robót in ynieryjnych pomi dzy studni  kablow  a komor

kablow  PETROTEL
Wed ug kosztorysu 

3 Wykonanie okablowania wiat owodowego  Wed ug kosztorysu 

4 Przygotowanie pomieszczenia do instalacji urz dze  PT Wed ug kosztorysu 

5 Przygotowanie stanowiska do instalacji urz dze  PT Wed ug kosztorysu 

6 Wykonanie okablowania teletransmisyjnego dla sygna ów elektrycznych Wed ug kosztorysu 

Tabela nr 3. Op aty za uruchomienie po czenia sieci z wykorzystaniem Trybu Po czenia 

Liniowego  

Po czenie sieci w Trybie Po czenia Liniowego 

Lp. Elementy podlegaj ce op acie [z  netto] 

1
Przygotowanie studni kablowej PETROTEL do doprowadzenia kabla 

wiat owodowego PT 
Wed ug kosztorysu 

2
Wykonanie robót in ynieryjnych pomi dzy studni  kablow  a komor

kablow  PETROTEL 
Wed ug kosztorysu 

3 Wykonanie okablowania wiat owodowego Wed ug kosztorysu 

4 Instalacja urz dze  SDH Wed ug kosztorysu 

5 Wykonanie okablowania teletransmisyjnego dla sygna ów elektrycznych Wed ug kosztorysu 
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Tabela nr 4. Op ata zwi zana z eksploatacj  wi zek czy 

Eksploatacja wi zek czy 

Lp. Elementy podlegaj ce op acie [z  netto] 

1 Utworzenie wi zki  62,23 

2 Usuni cie wi zki  68,11 

3 Pod czenie lub skasowanie cza rozmównego w wi zce 19,43 

4 Utworzenie cza sygnalizacyjnego 49,77 

5 Usuni cie cza sygnalizacyjnego 36,96 

Tabela nr 5. Op aty za uruchomienie LPSS 

Po czenie sieci 

Lp. Elementy podlegaj ce op acie [z  netto] 

1 Uruchomienie po czenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji 5532,40 

Op aty Abonamentowe zwi zane z po czeniem sieci 

Tabela nr 6. Op aty zwi zane z Abonamentem Trybu cza Dedykowanego 

Abonament – Tryb cza Dedykowanego  

Op ata miesi czna za ka de cze 2 Mbit/s  

Zakres d ugo ci cza 

Oplata sta a Op ata za 1 km Lp.

[km] [z /miesi c] [netto] [z /miesi c] [netto] 

1  20 953,80 40,10 

2 >20  1812,90 10,70 
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Tabela nr 7. Op aty zwi zane z Abonamentem Trybu Kolokacji 

Abonament – Tryb Kolokacji 

LP Elementy podlegaj ce op acie [z  netto] 

1 Najem powierzchni [m
2
/miesi c] 80,00 

2 Wykorzystanie infrastruktury PETROTEL [miesi c] 26,87

3 Zu ycie energii elektrycznej [kW zainstalowanych urz dze /miesi c] 465,00

Tabela nr 8. Op aty zwi zane z Abonamentem Trybu Po czenia Liniowego 

Abonament – Tryb Po czenia Liniowego 

Lp. Elementy podlegaj ce op acie [z /miesi c][netto] 

1
Wykorzystanie infrastruktury PETROTEL poza sprz tem

teletransmisyjnym 
39,55

do 16 469,70

16  32 469,70

33  63 509,74

64  126 764,51

127  189 843,76

2

Sprz t teletransmisyjny,  

us uga multipleksacji  

[liczba portów 2Mbit/s] 

190  252 898,90

Tabela nr 9. Op ata za wykorzystanie kana ów 2Mbit/s 

Abonament – dost p do sieci komutacyjnej PETROTEL 

Lp. Elementy podlegaj ce op acie [z /miesi c][netto] 

1 Za kana  2 Mbit/s doprowadzony do centrali telefonicznej 249,00 

7.4. Dla celów rozlicze , d ugo czy uruchamianych w celu realizacji po czenia sieci 
w Trybie cza Dedykowanego, ustala si  jako odleg o  w linii prostej pomi dzy punktami 
zako czenia czy 

7.5. Miar  d ugo ci czy jest 1 km. 
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7.6. Op aty za ruch mi dzysieciowy 

7.6.1. Op aty za ruch mi dzysieciowy stosuje si  do Po cze  Skutecznych.  

7.6.2. W naliczaniu op at wyró nia si  nast puj ce okresy taryfikacyjne: 

T1 – okres taryfikacyjny od 8
 00

 do 18
 00

 w Dniu Roboczym 

T2 – okres taryfikacyjny od 8
 00

 do 18
 00

 w soboty, niedziele i wi ta

T3 – okres taryfikacyjny od 18
 00

 do 8
 00

 we wszystkie dni tygodnia. 

Tabela nr 10. Stawki za zako czenie po czenia w Sieci PETROTEL 

Zako czenie po czenia w sieci PETROTEL

[z /min][netto] 

T1 T2 T3

0,042 0,0315 0,021 

8. Sposoby wnoszenia op at za poszczególne us ugi

8.1. Op aty za Ruch Mi dzysieciowy 

8.1.1. Rozliczenia finansowe za Ruch Mi dzysieciowy odbywa  si  b d  na podstawie 
faktur VAT.  

8.1.2. Strony b d  wystawia  faktury VAT w terminie do 5ciu Dni Roboczych po wymianie 
Miesi cznych Raportów o Ruchu Mi dzysieciowym, zawieraj cych kompletne dane 
niezb dne do wystawienia faktur za dany Okres Rozliczeniowy.  

8.1.3. Wymiana Miesi cznych Raportów odbywa  si  b dzie w terminie do dziesi tego 
Dnia Roboczego nast pnego miesi ca po Okresie Rozliczeniowym, w którym 
wykonano us ug .

8.1.4. Format Miesi cznego Raportu o Ruchu Mi dzysieciowym zostanie uzgodniony 
przez PETROTEL i PT w ramach Umowy, a jego wzór stanowi  b dzie za cznik 
do tej Umowy. 

8.2. Op aty za us ugi zwi zane z eksploatacj  i uruchomieniem FPSS i /lub LPSS 

8.2.1. Rozliczenia finansowe za us ugi zwi zane z eksploatacj  i uruchomieniem FPSS 
i/lub LPPS b d  p atne przez PT: 

a) z góry za okres 1 miesi ca, pocz wszy od dnia uruchomienia us ugi.

PETROTEL wystawi pierwsz  faktur  w ci gu 10 Dni Roboczych od dnia 

komercyjnego otwarcia FPSS i/lub LPSS dla op at Abonamentowych 

pobieranych w cyklu miesi cznym, Kolejne faktury b d  wystawiane w ci gu 7 

Dni Roboczych po rozpocz ciu kolejnego okresu rozliczeniowego, 

b) za wykonan  us ug . PETROTEL wystawi pierwsz  faktur  w ci gu 10 Dni 

Roboczych od dnia uruchomienia us ugi FPSS i/lub LPSS dla op at

jednorazowych. 

8.3. Strony nalicz  w fakturach podatek od towarów i us ug (VAT) do stawek i op at okre lonych
w Umowie o po czeniu sieci, zgodnie z obowi zuj cym prawem. 

8.4. Nazw  banku, jego adres i numer konta strony Umowy o po czeniu sieci b d  podawa
ka dorazowo w fakturach VAT. 
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8.5. Zap ata nale no ci okre lonej w fakturze VAT nast pi w terminie 14 (czternastu) dni od 
daty wystawienia faktury. Wystawca faktury ma obowi zek dostarczy  faktur  VAT drugiej 
stronie w terminie nie pó niejszym ni  4 dni od daty jej wystawienia. 

8.6. PETROTEL i PT okre l  szczegó owo w Umowie tryb rozpatrywania reklamacji 
abonenckich  oraz zg aszania i rozpatrywania zastrze e  do faktur. 

8.7. PETROTEL zastrzega sobie prawo do dania od PT ustanowienia zabezpieczenia 
roszcze  z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy o po czeniu sieci 
oraz innych umów, które zostan  zawarte w celu wykonania Umowy (np. umowy kolokacji, 
umowy dzier awy kanalizacji teletechnicznej, umowy dzier awy czy
telekomunikacyjnych). 

8.8. PETROTEL zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyjmowania do swojej sieci 
telekomunikacyjnej ruchu telekomunikacyjnego przychodz cego z sieci PT, je eli PT 
opó nia si  z p atno ci  nale no ci, o co najmniej 7 (siedem) dni w odniesieniu do 
terminów p atno ci okre lonych w Umowie.  

9. Warunki rozwi zania Umowy 

9.1. Ka da ze stron mo e wypowiedzie  Umow  z zachowaniem zawartego w Umowie okresu 
wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci, ze skutkiem na 
ostatni dzie  miesi ca kalendarzowego.  

9.2. Ka da ze stron mo e rozwi za  Umow  za 30 dniowym okresem wypowiedzenia, w formie 
pisemnej pod rygorem niewa no ci, w przypadku, gdy druga Strona opó ni si  w 
uiszczeniu p atno ci nale nej na podstawie Umowy i nie ui ci takiej p atno ci w 
dodatkowym terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do dokonania takiej 
opó nionej p atno ci. 
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Data: ………………… 

PETROTEL Sp. z o.o. 

ul. Chemików 7 

09-411 P ock

WNIOSEK O PO CZENIE SIECI ___________________ 

Z SIECI  PETROTEL Sp. z o.o 

OKRE LENIE PODMIOTU SK ADAJ CEGO WNIOSEK , (NAZWA, FORMA PRAWNA) 

ADRES SIEDZIBY 

NUMER NIP: 

NUMER REGON: 

KRÓTKI OPIS DZIA ALNO CI TELEKOMUNIKACYJNEJ JAK  PROWADZI/ZAMIERZA PROWADZI  WNIOSKODAWCA 

W WYNIKU PO CZENIA SIECI 

ZA CZNIKI DO WNIOSKU: 

KOPIA DOKUMENTU STWIERDZAJ CEGO UPRAWNIENIE DO PROWADZENIA DZIA ALNO CI 

TELEKOMUNIKACYJNEJ . 

KOPIA ODPISU Z KRS/ZA WIADCZENIA O PROWADZENIU DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ. 

PE NOMOCNICTWO DO SK ADANIA O WIADCZENIA WOLI  (W PRZYPADKU GDY WNIOSEK PODPISUJE OSOBA NIE 

FIGURUJ CA W KRS).

PROPOZYCJA WNIOSKODAWCY DOTYCZ CA FIZYCZNEGO TRYBU PO CZENIA SIECI  

PROPONOWANY TERMIN PO CZENIA SIECI: 

WNIOSKOWANA LICZBA CZY E1: 

ZA CZNIK NR 1 
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O WIADCZENIE

Niniejszym o wiadczam(y), e sie  telekomunikacyjna, która ma by  po czona

z sieci  PETROTEL Sp. z o.o. jest wybudowana zgodnie z przepisami prawa

i spe nia wszelkie wymogi techniczne przewidziane prawem. 

_____________________________________

PODPISY OSÓB UMOCOWANYCH  

DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY 


