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Citynet Sp. z o.o. 

ul. Dowborczyków 25 lok. 212  90-019 Łódź 

 

 

 

CENNIK USŁUG 

do Warunków ramowych dla dostępu do infrastruktury 

budowanej w ramach projektu 

„Budowa sieci szerokopasmowej na obszarach białych plam  

w gminach Aleksandrów Łódzki, Parzęczew i Zgierz” 

realizowanego w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
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CENNIK USŁUG 

Załącznik do Umowy hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowej.  
Wszystkie opłaty w niniejszym cenniku są kwotami netto. 

 

1. Usługi BSA 

BSA dla dostępu na poziomie IP Niezarządzany Cena netto 

Opłata miesięczna dla przepustowości 100/10 Mb/s 39,00 zł 

Opłata miesięczna dla przepustowości 200/15 Mb/s 46,00 zł 

Opłata miesięczna dla przepustowości 300/20 Mb/s 52,00 zł 

Publiczny adres IP        10,00 zł 

Opust za brak urządzenia ONT 2,00 zł 

 

BSA dla dostępu na poziomie Ethernet Cena netto 

Opłata miesięczna dla przepustowości 100/10 Mb/s 37,00 zł 

Opłata miesięczna dla przepustowości 200/15 Mb/s 42,00 zł 

Opłata miesięczna dla przepustowości 300/20 Mb/s 47,00 zł 

Opłata miesięczna dla klasa usługi 3P 15,00 zł 

Opust za brak urządzenia ONT 2,00 zł 

 

BSA opłaty jednorazowe Cena netto 

Uruchomienie usługi na łączu abonenckim w technologii GPON  100,00 zł  

Restart portu 0,35 zł  

Pomiary telediagnostyczne, wstępna weryfikacja techniczna 0,35 zł 

Zestawienie dostępu na porcie 10 G dla poziomu Ethernet 12 590,00 zł 

Zestawienie dostępu na porcie 1 G dla poziomu Ethernet 2870,00 zł 

Przygotowanie migracji VLAN (1 tunel VLAN) 15,00 zł 

Wykonanie migracji VLAN 39,00 zł 
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Wywiad techniczny na PDU 54,00 zł1 

Zmiana parametrów usługi 20,00 zł 

Zmiana klasy usługi 26,00 zł 

Dezaktywacja usługi 15,00 zł 

  

 

2. Usługi LLU 

LLU - opłaty Cena netto 

Opłata miesięczna 22,00 zł 

Opłata jednorazowa 200,00 zł 

 

3. Dostęp do kanalizacji kablowej 

Opłaty miesięczne Cena netto 

Średnica zewnętrzna poniżej 10 mm 0,30 zł 

Średnica zewnętrzna od 10 mm do 13 mm 0,40 zł 

Średnica zewnętrzna od 13 mm do 20 mm 0,60 zł 

Średnica zewnętrzna od 20 mm do 27 mm 0,80 zł 

Średnica zewnętrzna powyżej 27 mm 1,20 zł 

  

  

  

  

 

4. Dostęp do ciemnych włókien 

Dostęp do ciemnych włókien - opłaty Cena netto 

Opłata miesięczna za dostęp do ciemnego włókna światłowodowego -
1km 

64,00 zł 

Opłata za udostępnienie ciemnego włókna światłowodowego - opłata 
jednorazowa/relacja 

 1 100,00 zł 

                                                           
1 Opłata pobierana w przypadku rezygnacji z zestawienia PDU w lokalizacji w której był przeprowadzany wywiad 
techniczny 
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5. Usługa Kolokacji 

Usługa Kolokacji - opłaty Cena netto 

Udostępnienie miejsca na instalację szafy - opłata jednorazowa 
instalacyjna 

Wg kosztorysu 

Udostępnienie miejsca na instalację szafy - opłata miesięczna 140,00zł 

Udostępnienie miejsca w szafie - opłata jednorazowa instalacyjna 
 224,00 zł  

Udostępnienie miejsca w szafie - opłata miesięczna za każde 1U 
25,00 zł  

Udostępnienie miejsca w szafie - opłata miesięczna za każde kolejne 1U 
w tej samej szafie 

12,00 zł  

Opłata miesięczna za energię elektryczną DC 48V – każde 100W wg 
mocy znamionowej 

43,00 zł 

Opłata miesięczna za energię elektryczną AC 230V - każde 100W wg 
mocy znamionowej 

43,00 zł 

Opłata za wywiad techniczny 560,00 zł 

 

6. Usługa Połączenia w trybie kolokacji 

Połączenie w trybie kolokacji - opłaty Cena netto 

Opłata za wywiad techniczny -– kosztorys- 1 000,00 zł 

Wykonanie robót budowlanych na infrastrukturze OSD dla 
doprowadzenia kabla światłowodowego OK  

wg kosztorysu 

Wykonanie robót budowlanych poza infrastrukturę OSD dla połączenia  wg kosztorysu 

Wykonanie okablowania światłowodowego  wg kosztorysu 

Przygotowanie pomieszczenia, szafy, okablowania dla instalacji 
urządzeń OK 

wg kosztorysu 

Testy, pomiary  wg kosztorysu 

Opłaty miesięczne 
wg kosztorysu – zgodnie z 

punktami 3, 4, 5  

 

 

 

7. Usługa Połączenia w trybie liniowym 

Połączenie w trybie liniowym - opłaty Cena netto 

Opłata za wywiad techniczny - kosztorys 1 000,00 zł 

Wykonanie robót budowlanych na infrastrukturze OSD dla 
doprowadzenia kabla światłowodowego OK  

wg kosztorysu 
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Wykonanie robót budowlanych poza infrastrukturę OSD dla połączenia  wg kosztorysu 

Wykonanie okablowania światłowodowego  wg kosztorysu 

Testy, pomiary  wg kosztorysu 

Opłaty miesięczne 
wg kosztorysu – zgodnie z 

punktami 3, 4, 5  

 

 

8. Opłaty inne 

Opłaty jednorazowe Cena netto 

Nadzór OSD i interwencje w dni robocze 8.00–16.00 2  80,00 zł 

Nadzór OSD i interwencje nocne (22.00–6.00), w niedziele  i dni 
ustawowo wolne od pracy"3 

130,00 zł 

Nadzór OSD i interwencje w soboty oraz poza godz. pracy w dni 
robocze4 

100,00 zł 

Przeprowadzenie asysty  200,00 zł 

Opłata za niestawienie się pracowników OK, który wystąpił do OSD z 
wnioskiem o usługę Nadzoru Maksymalny okres oczekiwania przez 
pracowników OSD do 40 min. 

opłata równa jednej godzinie 
wnioskowanej usługi 

Opłata z tytułu interwencji w przypadku awarii o statusie 
priorytetowym 

Opłata równa 150% opłaty za 
Nadzór OSD 

Opłata z tytułu interwencji związanej z usunięciem awarii wynikającej z 
winy użytkownika5 

wg kosztorysu 

Opłata z tytułu interwencji związanej z uszkodzeniami dokonanymi 
przez abonentów OK w tym naprawa przyłącza, wymiana kabla 
światłowodowego 

wg kosztorysu 

Opłata z tytułu interwencji związanej ze zmianami w przyłączu lub 
instalacji abonenckiej wynikającymi z decyzji Użytkownika  

wg kosztorysu 

  

  

 

                                                           
2 Opłata za każdą rozpoczętą godzinę nadzoru 
3 Opłata za każdą rozpoczętą godzinę nadzoru 
4 Opłata za każdą rozpoczętą godzinę nadzoru 
5 Opłata za każdą rozpoczętą godzinę prac związanych z usunięciem awarii 


