
Orange Polska S.A (dalej: OPL), oferuje Operatorom Korzystającym (dalej: OK) z dostępu do Sieci 

POPC tj. dostępowej sieci szerokopasmowej Orange Polska S.A. wybudowanej, rozbudowanej lub 

przebudowanej z wykorzystaniem środków publicznych przyznanych OPL w ramach działania 1.1 

POPC (dalej: Umowa o Dostępie) promocyjne warunki świadczenia Usługi BSA szczegółowo opisane 

w niniejszym dokumencie.  

Warunki promocji: 

1. W ramach promocji OK ma możliwość zamówienia dodatkowych VLANów. 

2. Transmisja danych Abonentów dla poszczególnych MSAN/OLT będzie się odbywać w oparciu 

o zewnętrzny VLAN właściwy dla danego typu usługi. Ruch Abonentów z MSAN/OLT będzie 

mapowany w zależności od świadczonej usługi abonenckiej do następujących rodzajów VLAN: 

  

ID 

VLAN 
Rodzaj VLAN 

Klasa 

ruchu 

Opcjonalnie 

dodatkowe 

 ID VLAN  

Opcja usługowa Usługa  
 

1 DATA (VLAN N:1 unicast) C3 5 

 300/50Mbit/s; 

600/100Mbit/s; 

1000/300Mbit/s 

BSA  

3 
MULTICAST (VLAN N:1 

multicast) 
C1 razem z 7 

  
BSA  

4 
DATA QoS IPoE (VLAN N:1 

unicast) 
C1 razem z 7 

  
BSA  

5 VoIP (VLAN N:1 unicast) CRT 
razem z 1 lub z 

6 
standard do 3,4 Mbit/s BSA  

6 DATA 2 (VLAN N:1 unicast) C3 5 

 300/50Mbit/s; 

600/100Mbit/s; 

1000/300Mbit/s 

BSA  

7 
DATA 2 PLUS (VLAN N:1 

unicast) 
C3 3, 4 

300/50Mbit/s; 

600/100Mbit/s; 

1000/300Mbit/s 

BSA  

 

Dla pozycji 3,4,5 możliwe jest zamówienie tylko 1 VLAN do każdej Usługi BSA. 

 



3. Specyfikacja VLAN: 

• DATA (VLAN N:1 unicast) -  ruch podstawowy pbit 0 / C3, ruch limitowany:  pbit 6 / CRT ( 64kbit/s 

- ruch kontrolny), PPPoE.      

• MULTICAST (VLAN N:1 multicast) - Dodatkowy VLAN przeznaczony do realizacji usług typu 

brodBand TV; dostępna opcja standardowa  BTV (5M, ograniczenie do 13 grup multicast per 

klient). 

• DATA QoS IPoE (VLAN N:1 unicast) Dodatkowy VLAN przeznaczony najczęściej do realizacji 

ograniczonej transmisji dla ruchu typu VoD; dostępna opcja standardowa VoD (36M/5Mbit/s), IPoE. 

• VoIP (VLAN N:1 unicast) Dodatkowy VLAN dedykowany do transmisji głosowej z 

gwarantowanym QoS; przy zamówieniu klienckim dostępna opcja standard VoIP (do 3,4 Mbit/s), 

PPPoE.  

• DATA 2 (VLAN N: 1 unicast) - ruch podstawowy pbit 0 / C3, ruch limitowany: pbit 6 / CRT ( 64kbit/s 

- ruch kontrolny), PPPoE / IPoE (IPv4, IPv6), RID w formacie PT (indywidualny per każda usługa 

abonencka, złożony z dopuszczonych znaków max 64), nr C-VLAN wskazywany przez  PT per 

produkt DATA 2 

• DATA  2 Plus  (VLAN N: 1 unicast) - ruch podstawowy pbit 0 / C3, ruch limitowany: pbit 5, 6 / CRT 

(512kbit/s – wspólne pasmo pod ruch kontrolny i VoIP Internetowy), predefiniowany schemat 

remarkowania pbit na ONT, PPPoE / IPoE (IPv4, IPv6), RID w formacie PT (indywidualny per każda 

usługa abonencka, złożony z dopuszczonych znaków max 64), nr C-VLAN wskazywany przez PT 

per produkt DATA 2 Plus, 

     

4. W ramach zamówienia na PDU OK ma możliwość zmiany konfiguracji VLAN. Zamówienie 

wskazanych powyżej VLANów odbywa się na zasadach zamówień PDU opisanych w Umowie 

POPC przy użyciu zamówienia wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.  

5. W przypadku wyboru VLAN DATA 2 lub DATA 2 PLUS konieczne jest podanie jednego numeru 

C-VLAN. 

6. Wszystkie opłaty jednorazowe i miesięczne  w związku z realizacją Usługi BSA są pobierane 

zgodnie z opłatami wskazanymi w Umowie POPC. 

 

 

 



7. Z tytułu korzystania z dodatkowych VLAN-ów OK poniesienie dodatkowo następujące opłaty: 

ID 

VLAN 
Rodzaj VLAN 

Klasa 

ruchu 
Usługa  

Opłata 

PLN/m-c 

(opłata abonamentowa) 

3. MULTICAST (VLAN N:1 multicast) C1 BSA  1,50 

4. DATA QoS IPoE (VLAN N:1 unicast) C1 BSA  0,50 

5. VoIP (VLAN N:1 unicast) CRT BSA  0,50 

8. OPL nie pobiera opłat dodatkowych za VLAN DATA 2 oraz DATA 2 plus. 

9. Czas trwania promocji: 6 miesięcy. 

10. Promocja obowiązuje od 1 listopada 2022 r., do 30 kwietnia 2023 r.   

11. Po wprowadzeniu zakresu promocji do Oferty POPC, OK i OPL rozpoczną rozmowy nad 

dostosowaniem Umowy POPC do zatwierdzonej przez Prezesa UKE Oferty POPC.   

W celu skorzystania z promocji należy złożyć wobec OPL stosowne oświadczenie woli w formie 

pisemnej podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania OK, w którym OK deklaruje się 

skorzystać z zasad promocji oraz ponosić stosowne opłaty.  

Pozostałe warunki świadczenia usług i płatności są realizowane zgodnie z Umową o Dostępie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1: 

 

 

 

Numer Zamówienia:               

 

ZAMÓWIENIE na modyfikację Punktu Dostępu do Usługi 

<wypełnia PT> 

Dane PDU: 

poziom dostępu (zaznaczyć)  Ethernet 

nazwa PDU (SEZTEL)  

adres PDU  

 

Id interfejsów  

 

 

Dotychczasowe parametry PDU: 

tryb realizacji PDU (zaznaczyć)  tryb telehousingu  tryb połączenia liniowego  Nr C-VLAN 

liczba interfejsów 10 GE   

liczba interfejsów 100 GE   

Osoba kontaktowa   

Kontakt (telefon, fax, e-mail)   

Zamawiany VLAN, klasa ruchu (BSA) 

 

 DATA (VLAN N:1 

unicast) 

 C3  
 

 MULTICAST (VLAN 

N:1 multicast) 
 C1  

 

D
a
ta

 w
p

ły
w

u
  

<
P

ie
c
zę

ć
 z

 d
a
tą

>
 

  <barkod> 
 

 

   
PT <firmę spółki, jej siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, 

w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod 

którym spółka jest wpisana do rejestru, numer identyfikacji 

podatkowej (NIP), wysokość kapitału zakładowego (i kapitału 

wpłaconego)> 

 
 
 
 



 DATA QoS IPoE 

(VLAN N:1 unicast) 
 C1  

 

 VoIP (VLAN N:1 

unicast) 

 CRT 
 

 DATA2 (VLAN N:1 

unicast) 

C3 
 

 
 DATA 2 PLUS (VLAN 

N:1 unicast) 

C3 
 

Wnioskowana modyfikacja parametrów usługi dostępu do PDU: 

( w przypadku braku modyfikacji wpisać dotychczasowe parametry) 

tryb realizacji PDU (zaznaczyć) 
 tryb telehousingu 

 tryb połączenia 

liniowego  

Nr C-VLAN 

liczba interfejsów 100 GE    

liczba interfejsów 10 GE   

Osoba kontaktowa   

Kontakt (telefon, fax, e-mail)   

Zamawiany VLAN, klasa ruchu (BSA) 

 

 DATA (VLAN N:1 

unicast) 

 C3  
 

 MULTICAST (VLAN 

N:1 multicast) 
 C1  

 

 DATA QoS IPoE 

(VLAN N:1 unicast) 
 C1  

 

 VoIP (VLAN N:1 

unicast) 

 CRT 
 

 DATA2 (VLAN N:1 

unicast) 

C3 
 

 
 DATA 2 PLUS (VLAN 

N:1 unicast) 

C3 
 



1. Wnioskowana data modyfikacji PDU     -    -       r.  

 

Dane dodatkowe: 

(wypełnić poniższe pola tylko w przypadku zmiany Zamówienia) 

Zmiana Zamówienia (zaznaczyć pole)  

 
2. Numer ref. OPL Zamówienia pierwotnego                

 

 

(wypełnić poniższe pola tylko w przypadku akceptacji rozwiązania alternatywnego) 

Zamówienie dla rozwiązania alternatywnego (zaznaczyć pole)  

 
3. Numer ref. OPL Zamówienia pierwotnego                

 

 

Uwagi dodatkowe: 

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  

  

  

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

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ 2 

                                                                                                                                                              Numer 

zamówienia nadaje OPL 

 

REALIZACJA PDU DLA PT 

 W TRYBIE POŁĄCZENIA LINIOWEGO  

  

 

 

 

Zamawiający: 

 (nazwa Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (PT)) 

Fizyczny Punkt Styku Sieci (ODF/STUDNIA „0”) 

Nr studni    

  

Lokalizacja ODF:    

Adres obiektu OPL: Kod pocztowy: - Miejscowość:  

Piętro                                                       Pokój nr:                                 

Umiejscowienie ODF: 

Rząd/miejsce w rzędzie:                  Pólka:                                            Tacka/numer włókna: 

1. Liczba uruchamianych łączy 10GE, 100 

GE 

 

Do PDU: |__|__|__| 

2. Liczba likwidowanych łączy 10GE, 100 GE 

 

Do PDU: |__|__|__| 

ID interfejsu na PDU…………………………………………. 

  

 



2. Kabel światłowodowy wykorzystywany przez PT  

Producent kabla:  Typ kabla:  

Typ włókna:                                                                                  Rodzaj włókna: 

Kategoria włókien: 

Rok oddania kabla do eksploatacji:   

Liczba połączeń włókien światłowodowych kabla PT i kabla OPL potrzebnych do realizacji połączenia:  

 -  Kabel własny – planowana budowa kabla 

wraz z  kanalizacją teletechniczną/rurociągiem 

kablowym   do studni OPL (wypełnić*) 

 -  Kabel własny – planowana budowa kabla 

w  kanalizacji innego Pt doprowadzonej już do 

studni  OPL (wypełnić**) 

 -  Kabel własny – zakończony w obiekcie 

OPL (wypełnić***) 

 -  Kabel dzierżawiony od Innego 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego znajdujący 

się w studni OPL 

 - Kabel dzierżawiony od Innego przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego zakończony w obiekcie OPL 

* Wymagana średnica otworu w studni kablowej OPL  do 

wprowadzenia  kanalizacji teletechnicznej/rurociągu kablowego 

PT:   

 

**  Właściciel kanalizacji teletechnicznej w której planowane jest 

 ułożenie kabla PT :   

*** Oznaczenie kabla / miejsce zakończenia kabla PT:   

 

**** Oznaczenie kabla / nazwa właściciela kabla / miejsce 

zakończenia  kabla:   

****Należy dołączyć zgodę właściciela na udostępnienie włókien 

3. Osoba do kontaktów roboczych ze strony PT  

Imię Nazwisko:  Telefon: 

4. Pokwitowanie przekazania/odbioru Formularza 3bc:  

Przedstawiciel PT: Przedstawiciel OPL: 

 (podpis)   (podpis) 

 Data  Data  

Dołączone potwierdzenie posiadania tytułu prawnego:        Tak            Nie 



UWAGA: Wystąpienie PT powinno zawierać wszystkie niezbędne dane dotyczące planowanej inwestycji, 

umożliwiające OPL opracowanie pełnych i jednoznacznych warunków technicznych. 


