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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
o dostępie do elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 

 
Określenie miejsca zawarcia 
Umowa zawarta w dniu ……………………… w ……………………. (zwana dalej Umową) 
pomiędzy: 
 
Określenie stron umowy 
OSD  z siedzibą w ……………………………., ul. ……………………, 00-00 ……………………….. wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………………….. pod numerem KRS: 
……………………………; REGON ………………………, NIP ……………………………,  
reprezentowaną przez: 
1. ………………………………………….. 
2.…………………………………………... 
zwany w dalszej części Umowy „OSD” lub Stroną 
 

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne z siedzibą w ……………………………., ul. ……………………, 00-00 
……………………….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
…………………………………….. pod numerem KRS: ……………………………; REGON ………………………, NIP 
……………………………,  
reprezentowaną przez: 
……………………………….. 
zwanym w dalszej części Umowy Przedsiębiorcą Telekomunikacyjnym lub „PT” lub Stroną 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie przez OSD elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego 
napięcia, stanowiących jego własność, do podwieszenia kabla światłowodowego Przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego. 

2. Wykaz i szczegółowy opis Przedmiotu Umowy został określony w Załączniku nr 1 do Umowy. 
3. OSD oświadcza, że do Przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich. 

Powyższe oświadczenie nie dotyczy sporów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez OSD 
lub innych sporów, toczonych przez niego z właścicielami (użytkownikami wieczystymi) gruntów, na 
których posadowiony jest Przedmiot Umowy. 

4. PT przyjmuje do wiadomości, że Przedmiot Umowy w całym okresie trwania Umowy będzie 
wykorzystywany przez OSD w prowadzonej przezeń działalności oraz może być przez niego udostępniany 
również innym podmiotom. 

§ 2  
Przekazanie Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy zostanie przekazany PT na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie 
z Załącznikiem nr ….. 
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2. Przekazanie Przedmiotu Umowy jest skuteczne, jeśli Protokół jest podpisany przez Strony, co stanowi 
akceptację stanu technicznego Przedmiotu Umowy, jako wystarczającego do celów wykonania Umowy. 

3. Przez stan techniczny Strony rozumieją również dostępność poszczególnych składników Przedmiotu 
Umowy uwzględniający: otoczenie, układ roślinności, możliwość dojazdu z zastrzeżeniem ust. 4 
niniejszego paragrafu. 

4. OSD nie zapewnia PT możliwości wstępu na grunt w celu umieszczenia sieci telekomunikacyjnej na 
każdym z urządzeń składających się na Przedmiot Umowy, co oznacza, że PT we własnym zakresie 
zobowiązany jest uzyskać wymagane zgody osób trzecich celem dostępu do gruntu, na którym 
umiejscowiony jest Przedmiot Umowy. Brak uzyskania przez PT zgody osoby posiadającej tytuł prawny 
do nieruchomości, na których posadowione są poszczególne składniki Przedmiotu Umowy, nie stanowi 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez OSD. 

§ 3 
Przeznaczenie Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy będzie wykorzystany przez PT do podwieszenia na nim kabla światłowodowego 
i osprzętu światłowodowego, będącego elementem pasywnej sieci telekomunikacyjnej PT. Szczegółowe 
warunki korzystania z Przedmiotu Umowy określone są w Załączniku nr 2. 

2. Oceny przydatności Przedmiotu Umowy do celu, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, PT 
dokonuje na własne ryzyko. 

3. PT oświadcza, że: 
1) elementy sieci telekomunikacyjnej podwieszone na Przedmiocie Umowy są własnością PT.  
2) czynności związane z instalacją, utrzymaniem, eksploatacją, pomiarami i konserwacją sieci 

telekomunikacyjnej podwieszonej na Przedmiocie Umowy może powierzyć uprawnionym 
i upoważnionym przedstawicielom. 

4. PT będzie prowadził eksploatację kabla i osprzętu światłowodowego, stanowiącego elementy sieci 
telekomunikacyjnej, na własny koszt i ryzyko. 

§ 4 
Czas trwania Umowy 

1. Strony zawierają Umowę na czas określony wynoszący ……….. lata, licząc od dnia jej 
zawarcia/nieokreślony. 

 
§ 5 

Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. 
2. W przypadku zmiany warunków technicznych, handlowych lub własnościowych, Stronom przysługuje 

prawo rozwiązania Umowy, z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego. Z powodów wynikających z ustawowych obowiązków Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego, OSD może Umowę wypowiedzieć w odniesieniu do części Przedmiotu 
Umowy, zaś okres wypowiedzenia może zostać przez niego skrócony jednakże nie więcej, niż o trzy 
miesiące. 

3. Strony przewidują możliwość rozwiązania Umowy przez OSD, w całości lub w części, z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, 
w szczególności w następujących przypadkach:  
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1) jeżeli PT używa Przedmiotu Umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym niezgodnie z treścią 
Załącznika nr 2 do Umowy, 

2) jeżeli PT nie dokonuje napraw elementów swojej sieci telekomunikacyjnej, które mogą spowodować 
poważne zakłócenia w świadczeniu innych usług za pośrednictwem tej samej infrastruktury 
technicznej, 

3) jeżeli PT korzysta z dostępu do Przedmiotu Umowy, w tym dokonuje koniecznych czynności 
serwisowych i innych związanych z prawidłowym korzystaniem i konserwacją, bez obecności 
przedstawiciela OSD, jeśli OSD tego wymaga, 

4) jeżeli wystąpi uszczerbek dla innych urządzeń i nieruchomości OSD, będących elementami 
Przedmiotu Umowy, 

5) jeżeli PT przez okres co najmniej 2 miesięcy opóźnia się z płatnością wynikającą z umowy, pomimo 
wyznaczenia mu na piśmie dodatkowego 14-dniowego terminu zapłaty, 

6) jeżeli PT nie zapewni przestrzegania przez osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, 
w tym pracowników, wszelkich przepisów i norm postępowania (technicznych, sanitarnych, 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy, przeciwpożarowych, itp.), określonych przez OSD lub wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa określonych w załączniku nr 2, 

7) jeżeli PT dokonuje wszelkich zmian Przedmiotu Umowy bez pisemnej zgody OSD, 
8) w razie podjęcia przez PT działania zmierzającego do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających  

z Umowy w sposób naruszający postanowienia § 13 Umowy, 
9) w razie naruszenia przez PT warunków Umowy, które nie zostały usunięte w ciągu 14 dni od 

otrzymania przez PT pisemnego zawiadomienia zawierającego określenie istotnych szczegółów 
naruszenia i żądania usunięcia wymienionych naruszeń. 

4. OSD z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu może skorzystać ze swego uprawnienia wtedy, gdy 
naruszenie nie zostało usunięte przez PT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni, od otrzymania 
wezwania do zaniechania naruszenia. 

5. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez OSD w przypadku, gdy: 
1) PT używa Przedmiotu Umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem co może powodować pogorszenie 

stanu technicznego Przedmiotu Umowy zagrażające uszkodzeniem ciała człowieka lub jego śmiercią, 
a także zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia osób trzecich.  

2) stan techniczny sieci PT może powodować zagrożenie uszkodzenia ciała człowieka lub jego śmierć, 
a także zniszczenie lub uszkodzenie mienia osób trzecich.  

6. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku  
3-krotnego naruszenia w okresie trzech następujących po sobie miesięcy tego samego rodzaju 
obowiązku wynikającego z postanowień zawartych w §7 ust. 1-9, jeżeli Strona naruszająca nie usunie 
tych naruszeń lub skutków tych naruszeń w terminie wskazanym przez drugą Stronę w pisemnym 
zawiadomieniu. 

7. Termin, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie może być krótszy niż 21 dni roboczych i musi 
uwzględniać terminy określone przez procedury administracyjne i technologiczne. Przez dni robocze 
rozumie się dni pracy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

8. Wypowiedzenie Umowy musi zostać złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności. 
9. W każdym przypadku rozwiązania Umowy PT w okresie do 30 dni od dnia rozwiązania Umowy przywróci 

do stanu pierwotnego udostępnioną infrastrukturę i przekaże ją do OSD, co zostanie potwierdzone 
Protokołem zdawczo-odbiorczym. 
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10. W przypadku, gdy PT nie wywiąże się z obowiązku określonego w ust. 9 niniejszego paragrafu OSD ma 
prawo samodzielnie lub przy użyciu podmiotów trzecich zdemontować wszelkie urządzenia i elementy 
infrastruktury będące własnością PT i obciążyć PT pełnymi kosztami tego demontażu. 

§ 6 
Opłaty i warunki płatności 

1. Za udostępnienie Przedmiotu Umowy, PT będzie uiszczał na rzecz OSD miesięczną opłatę, określoną w 
Załączniku nr 1 Tabela 1 jako „Miesięczna opłata za udostępnienie przedmiotu umowy [PLN/m-c 
netto]”, na podstawie faktury VAT, wystawianej w sposób jak wskazano w ust. 8 niniejszego paragrafu.  

2. W ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego, OSD 
wystawi fakturę VAT. Na podstawie wystawionej faktury PT zobowiązuje się do zapłaty należności na 
rachunek wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury. Za niepełny okres 
rozliczeniowy Umowy, opłata zostanie naliczona proporcjonalnie. 

3. Do kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT. 
5. Za usługi realizowane przez OSD na rzecz PT (w ramach wykonywania funkcji Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego) poza zakresem wskazanym w niniejszej Umowie będą pobierane przez OSD opłaty wg 
obowiązującego cennika (zawartego w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
Elektroenergetycznego zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), a ich rozliczenie 
będzie następowało w oparciu o fakturę wystawioną przez OSD. PT zobowiązany jest także do 
poniesienia innych kosztów poniesionych przez OSD w związku z pracami prowadzonymi przez PT.  

6. Koszty przewidziane w ust. 5 niniejszego paragrafu będą płatne na podstawie osobnych faktur VAT. 
7. Faktury będą wystawiane przez OSD na: 

……………….. 
i przesłane na adres:  
………. 
z wyszczególnieniem w treści faktury: nazwy Oddziału OSD, miesiąca udostępnienia, ilości słupów oraz 
nazwy jednostki PT - zgodnie z Załącznikiem 1 do Umowy. 

8. OSD upoważniony jest do wystawiania faktur bez podpisu PT. 
9. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego OSD. 
10. W przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem OSD ma prawo do naliczania i dochodzenia 

odsetek ustawowych za opóźnienie. 
11. Strony zgodnie ustalają, że zakresu Przedmiot Umowy określony w Załączniku nr 1 do Umowy będzie na 

bieżąco aktualizowany i będzie podstawą do bieżących rozliczeń finansowych, a wraz z nim należne 
miesięczne opłaty liczone od daty podpisania przez Strony Protokołu Sprawdzenia technicznego dla 
jednego z następujących zdarzeń: 

1) udostępnienia kolejnych słupów stanowiących własność OSD na wniosek PT, 
2) demontaż istniejącego odcinka sieci telekomunikacyjnej przez PT, 
3) zidentyfikowanie przez OSD słupów stanowiące jego własność zajętych przez PT przed datą 

podpisania Umowy, a nie wskazanych w opisie Przedmiotu Umowy. 
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§ 7  
Zobowiązania i ustalenia Stron 

1. PT zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem 
oraz warunkami wynikającymi z niniejszej Umowy. 

2. PT zobowiązuje się podejmować wszelkie działania mające na celu utrzymanie Przedmiotu Umowy  
w niepogorszonym stanie technicznym, a których podjęcie jest możliwe w zakresie w jakim PT 
posiada dostęp do Przedmiotu Umowy i wynika z prawidłowego używania Przedmiotu Umowy. 

3. PT zobowiązuje się do prowadzenia prac eksploatacyjnych sieci telekomunikacyjnych, które odbywać 
się będą na podstawie warunków technicznych budowy i eksploatacji linii telekomunikacyjnych na 
słupach linii energetycznych niskiego napięcia OSD, które stanowią Załącznik nr 2 do  Umowy. 

4. OSD w czasie trwania Umowy nie będzie ograniczał dostępu upoważnionym przedstawicielom PT do 
Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 2 do Umowy. 

5. Strony zobowiązują się do informowania o nieprawidłowościach w działaniu infrastruktury stron. 
6. Strony zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania kontroli doraźnych Przedmiotu Umowy 

i infrastruktury PT w zakresie przestrzegania postanowień Umowy.  
7. PT jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań korygujących w odniesieniu do 

stwierdzonych niezgodności. 
8. W celu oddania elementów Przedmiotu Umowy do dalszego udostępnienia albo do bezpłatnego 

używania osobom trzecim, PT musi uzyskać uprzednią zgodę OSD, wyrażoną w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

9. OSD zobowiązuje się do utrzymania Przedmiotu Umowy w sprawności technicznej oraz do: 
1) jego naprawy w możliwie najkrótszym terminie, jeżeli uszkodzenie spowodowane przez OSD 

powoduje przerwę lub zakłócenie w pracy sieci telekomunikacyjnej PT, 
2) zapewnienia na czas usuwania awarii możliwości korzystania z infrastruktury zastępczej o ile 

pozwalają na to warunki techniczne, 
3) informowania PT o stanie prac przy usuwaniu awarii Przedmiotu Umowy i przewidywanym 

czasie jej usunięcia. 
10. OSD zastrzega sobie prawo, na warunkach innej umowy, do możliwości skorzystania z sieci 

światłowodowej wybudowanej przez PT w ramach niniejszej Umowy. 

§ 8  
Odpowiedzialność 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 
określonych w Umowie. 

2. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność OSD za wady Przedmiotu Umowy. 
3. Strony zgodnie przyjmują, że OSD nie ponosi odpowiedzialności za szkody, których PT lub osoby trzecie 

mogą doznać w związku z używaniem Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem szkód będących następstwem 
winy umyślnej OSD. 

4. PT ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone OSD, wynikłe w związku z użytkowaniem 
Przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody na Przedmiocie Umowy, PT niezwłocznie powiadomi 
o niej OSD oraz niezwłocznie i na własny koszt przywróci stan poprzedni lub dokona odpowiedniej 
naprawy uszkodzonej infrastruktury w sposób uzgodniony z OSD. W przypadku uchybienia przez PT 
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obowiązkom, o których mowa w zdaniu powyżej, OSD będzie uprawiony do zlecenia odpowiedniej 
naprawy na koszt i ryzyko PT. 

6. OSD nie odpowiada za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie zainstalowanych sieci 
telekomunikacyjnych, wynikające z awarii urządzeń elektroenergetycznych, (np. zerwania przewodów, 
złamania się słupa, itp.) z wyłączeniem przypadków, gdy do zniszczenia lub uszkodzenia sieci 
telekomunikacyjnej doszło z winy umyślnej OSD lub osób trzecich działających na zlecenie OSD. OSD nie 
odpowiada za szkody, w tym finansowe PT, powstałe w następstwie przerwy lub ograniczenia usług 
świadczonych przez PT z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej zamontowanej na Przedmiocie 
Umowy, z wyłączeniem przypadków, gdy do przerwy lub ograniczenia w świadczeniu usług doszło  
w następstwie naruszenia postanowień Umowy z winy umyślnej OSD lub osób trzecich działających na 
zlecenie OSD.  

7. OSD nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki powstałe w trakcie okresu 
użytkowania Przedmiotu Umowy, jak i w czasie czynności montażu, eksploatacji i demontażu sieci 
telekomunikacyjnych wykonywanych przez osoby trzecie, ani za zniszczenia lub uszkodzenia 
zainstalowanych sieci telekomunikacyjnych spowodowane działaniem osób trzecich, zjawisk 
pogodowych, w tym żywiołów - z wyłączeniem osób trzecich wykonujących prace na rzecz OSD. 

8. PT ponosi odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ponosi koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej 
przerwaniem - z wyłączeniem przewidzianych w Umowie przypadków, gdy prace takie wykonuje OSD 
lub osoby trzecie wykonujące czynności na rzecz OSD. 

9. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia elementów Przedmiotu Umowy w całości 
obciąża PT, chyba, że doszło do niej na skutek działań OSD lub osób trzecich, za które OSD ponosi 
odpowiedzialność.  

10. O wszelkich przerwach/zakłóceniach w korzystaniu z Przedmiotu Umowy PT jest obowiązany 
niezwłocznie powiadomić OSD. 

11. Strony ustalają, że Strona może żądać od drugiej Strony zapłaty kar umownych w  przypadku gdy czas 
przerw/zakłóceń lub czas przeznaczony na ich usunięcie spowoduje brak możliwości korzystania 
z udostępnionej infrastruktury (w tym z Przedmiotu Umowy), wówczas Strona może dochodzić od 
drugiej Strony kary umownej w kwocie odpowiadającej wartości iloczynu opłaty miesięcznej netto 
i współczynnika x, gdzie x oznacza  sumaryczną ilość godzin przerw lub zakłóceń w dostępie do 
Przedmiotu Umowy w danym miesiącu, w którym Strona nie mogła korzystać z infrastruktury (w tym 
z Przedmiotu Umowy), o ile przerwy lub zakłócenia były wynikiem działania drugiej Strony.  

12. Kara umowna, o której mowa w pkt. 11 niniejszego paragrafu, na pisemne żądanie PT będzie rozliczana 
na podstawie not księgowych w ten sposób, że OSD pomniejszy kwotę miesięcznej opłaty o kwotę, 
o której mowa wyżej. 

13. Kara umowna, o której mowa w pkt. 11 niniejszego paragrafu, wyczerpuje w pełni roszczenia PT wobec 
OSD z tytułu przerw lub zakłóceń w dostępie do Przedmiotu Umowy, a które wynikają z działań zależnych 
od OSD. 

14. OSD nie ponosi odpowiedzialności i konsekwencji finansowych za zdarzenia powodujące przerwy lub 
zakłócenia występujące w dostępie do Przedmiotu Umowy, niezależne od działań OSD w zakresie 
dostępu do Przedmiotu Umowy. 

15. Każda ze Stron może żądać od drugiej Strony odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  
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16. Strony zgodnie ustalają, że postanowienia Umowy dotyczące kar umownych pozostają w mocy, pomimo 
zakończenia stosunku prawnego, wynikającego z Umowy, w tym rozwiązania lub wypowiedzenia 
Umowy. 

§ 9 
Ogólne zasady bezpiecznego wykonywania prac 

1. Zasady organizacji bezpiecznej pracy są podane w Instrukcji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych w (nazwa OSD) oraz innych Instrukcjach i Procedurach OSD wskazanych 
w Załączniku nr …... 

§ 10 
Zwrot Przedmiotu Umowy 

1. PT zobowiązany jest do zwrotu Przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od ustania Umowy w stanie 
niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia, wynikającym z prawidłowej eksploatacji. 

2. Zwrot Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego. 
3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, PT wnosi opłaty w wysokości równiej opłacie za udostępnienie 

powiększonemu o VAT. 

§ 11 
Poufność 

1. Strony Umowy nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy 
Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie 
ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową, uzyskane w trakcie negocjacji 
warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, 
bez względu na to, czy zostały one udostępnione jednej ze Stron w związku z zawarciem lub 
wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności 
informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, 
organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące każdej ze Stron,  
a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi jedna ze Stron pozostaje w stosunku dominacji 
lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne). 

3. Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawniać, upubliczniać, 
przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż 
realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.  

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych: 
1) które są dostępne jednej ze Stron przed ich ujawnieniem danej Stronie przez drugą Stronę; 
2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez jedną ze Stron zobowiązania drugiej Strony do 

zachowania poufności; 
3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;  
4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub 

na podstawie żądania uprawnionych władz; 
5) które stanowią informacje powszechnie znane. 
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5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej brak 
dostępu podmiotów i osób trzecich do ww. informacji. 

6. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Strona może ujawniać Informacje Poufne swoim 
pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed 
jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych 
w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Strona ponosi odpowiedzialność, jak za działania 
i zaniechania własne. 

7. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże każdą ze Stron 
bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. 

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony Informacji Poufnych, Strona 
może żądać kary umownej zgodnie z § 8 ust. 11 lit. e oraz dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

9. Każda ze Stron zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu 
Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie jednej ze 
Stron, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym 
ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który 
każda ze Stron uprawniona jest zachować.  

10. Jeżeli w myśl obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady obrotu papierami wartościowymi 
którakolwiek ze Stron zobowiązana będzie do przekazania do wiadomości publicznej informacji o zawarciu 
niniejszej umowy, Strona ta zobowiązuje się do uprzedniego uzgodnienia treści tej informacji z drugą ze 
Stron. 

11. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania niniejszej 
Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

12. Po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, niezależnie od przyczyn, PT zwróci wszystkie otrzymane od OSD 
dokumenty określone w ust 1. w terminie 7 dni, natomiast informacje zawarte w ust 1 przechowywane 
elektronicznie usunie ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji. PT dopilnuje również, 
ażeby taką czynność wykonały również podmioty trzecie zaangażowane przez PT w celu realizacji 
niniejszej Umowy. 

13. W zakresie ochrony danych osobowych Strony zobowiązują się postępować zgodnie z Załącznikiem  
nr …….. 

§ 13 
Przeniesienie praw i obowiązków 

1. Przeniesienie praw lub obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga 
pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności. 

2. Druga Strona, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub 
obowiązków wynikających z Umowy albo przez osobę trzecią, określonych warunków lub przesłanek. 

3. W przypadku zmiany dotyczącej podmiotu będącego Stroną Umowy, następca prawny staje się Stroną 
Umowy. Przez zmianę podmiotu  należy rozumieć połączenie, podział, przekształcenia a w przypadku PT 
także każdą czynność prawną dotyczącą majątku, służącego prowadzeniu działalności wynikającej 
z niniejszej Umowy. 

4. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o zmianach, o których mowa  
w ust. 3. 
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§ 14 
Siła wyższa 

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy 
w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy 
zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:  
1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska 

atmosferyczne; 
2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; 
3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające 

porządkowi publicznemu; 
4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem 

strajków u Stron. 
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek 

zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie dwóch dni roboczych od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę przyjętym 
sposobem komunikacji o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym 
zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, 
w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji 
swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków 
działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub 
w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku 
zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres 
dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub 
rozwiązania Umowy. 

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie 
zakończone, jeżeli po upływie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba, że 
przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą 
inną datę zakończenia negocjacji.  

5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4 niniejszego 
paragrafu, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 15  
Prawo właściwe 

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.  

§ 16 
Rozstrzyganie sporów 

1. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozwiązać polubownie  
w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu. 

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby OSD. 
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§ 17 
Klauzula salwatoryjna 

W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia Umowy za niezgodne z prawem 
i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne albo bezskuteczne, Strony zobowiązują się 
uzgodnić nowe, zgodne z prawem i skuteczne sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie 
najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron. 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Strony zgodnie ustalają, że komunikacja w sprawach objętych Umową będzie się odbywać zgodnie 

z danymi teleadresowymi, stanowiącymi Załącznik nr 4. Osoby uprawnione do kontaktów związanych 
z Umową wskazano w Załączniku nr 4. 

3. Zmiana danych osób uprawnionych do kontaktów, zmiana adresu do doręczeń oraz zmiana Załączników 
nr 5 w (nazwa OSD) oraz innych Instrukcjach i Procedurach OSD wskazanych w Załączniku nr …. nie 
wymaga aneksu do Umowy. Strony Umowy dokonają pisemnego zawiadomienia o zmianie. Strony 
zgodnie ustalają, że doręczenie zastępcze lub awizowane na adresy wskazane, jako adresy do doręczeń 
jest skuteczne. Aktualizacja treści i procedur si procedur wskazanych w załączniki  nr …także nie wymagają 
aneksu do umowy. Aktualizacje ich treści publikowane są na stronie internetowej. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu z wyłączeniem wskazanych przypadków w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

5. Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
7. Strony ustalają, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, Stroną realizującą przekazanie tekstu przedmiotowej umowy/aneksu Prezesowi 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest PT.  

8. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
1) Załącznik nr 1 - Przedmiot Umowy - Wykaz liczby słupów w postaci słupów/podwieszeń 

energetycznych linii niskiego napięcia OSD, udostępnionych PT w celu zawieszenia jego 
telekomunikacyjnych kabli światłowodowych, 

2) Załącznik nr 2 - Warunki udostępnienia konstrukcji słupowych elektroenergetycznych linii 
napowietrznych niskiego napięcia, 

3) Załącznik nr 3 - Ewidencja nowych zajęć słupów elektroenergetycznych linii nn, (opcjonalnie) 
4) Załącznik nr 4 - Dane teleadresowe stron, 
5) Załącznik nr 5 - Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych 

obowiązująca u danego OSD dostępna na stronie www, 
6) Załącznik nr 6 – Instrukcja dotycząca bezpiecznego wykonywania prac przy przewodach 

telekomunikacyjnych na infrastrukturze sieci nn OSD, (opcjonalnie) 
7) Załącznik nr 7 – Wzór wniosku o udostępnienie linii nn na potrzeby podwieszenia przyłącza/sieci 

telekomunikacyjnej, 
8) Załącznik nr 8 – Protokół zdawczo-odbiorczy Przedmiotu Umowy. 

 

 ……………………………………….                 …………………………………….. 
OSD                          PT 


