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Zdqcziik

2 dD Zasad ,d{r'kon),1vania Nadzoru lr,ladcici€lsk €go/Odbioru koicowego

pzez Orange Polska S.A.

cennik
wykon).\ /ania Nadzoru wla6cicielskiego/ odbioru koicowego
przez Orange Polska S.A.

labela t . Optaty za wykonlri,anle Odbloru kodcow€o przez Orange Polska S-A.
- Dostarozanlo ls€rwls lJslug
Lp.

Poryqa

Oplata n6tto Izll

198,04"

Tabola 2. Oplaty za wykonywanie Nadzoru u,{a6clclelsldego pzEz Orange Polska S,.A.

- Dostarozanle I SeMls Usfug
Ophta netto [z[
Lp.

PozycJa

Nad26r

a)

w dn powszednie 8.00

-

b) w dnipowszednie 16.00

l

za ka2d4rozpoczetq

Godziny Nadzoru
wlasclclolsldego

c) noce (22.00

-

godzing Nadzoru
wlaSclol€lskiego
16.00

-22.00

125,68

8.00), soboty,
't52,41

niedziele

dni usiawowo wolne od pracy

a)w dni powszednie 8.00

-

16.00

Nadz6r
wla6clcielski

b)w dnl powszednle 16.00 - 22.00

2.

dorarnym""'

c)noce (22.00

-

8.00), soboty,

nledziele
i

dni ustawowo wolne od pracy

150% oplaiy wskazanej
w pld 1 ljt. a)
150% oplaty wskazanej
w pkt 1 lit. b)

150% oplaty wskazanej

w pki 1 li. c)

Lp.

2.

Pozycla

Ophts netto [zlJ

Obsluga zglosz6nia o nieuprawliorym dostepje
do infrastruktury OPL

67,00

Podjecie inteMencji sluzbami ochrony mienia.

160,00

Kwoiy podane w niniejszym Cenniku se kwoiami netto, l{6re zostanq powigkszone o nale2ny podatek

'Dwukrotna warto66 1 godziny nadzoru Swiadczonego w czasie podstawowynr w dni powszednie LOo16.00

.'Zgodnle

z S 4 usi.4Zasad, ophia za wykonanle Odbioru kohcowego pobieranajest za ka2dy
ppeprowadzony Odbi6r koicowy zakoiczony podpisaniem Pfotokolu czg6ciow€go Odbioru koricowego
lub Protokolu ko6cowego Odbioru kohcowego
'_ Przez prace realizowane wtryble dorainym rozurrlie sie usuwanie skutk6w awarii infrasiruktury OPL.
oraz prace wskazane przez zamawiajecego jako pilre.

la6do,

Naf

oPlc-t

rcr
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Miejscowosd, Data . .....

Odbiorcal

Oddz w Warszawle

Erlcsson Sp. z o.o.
00'807 Warszawa
Konstrukiorska 12
N P:526-03-01-818

NIP:

Regonl

Potwierdzenie wykonania uslug

mentacj technicznej (poza ZlJDem)

uzgodnlen

:

- od 1-5 formatek A4
- od 6-25 formatek 44
- od 26 iwiecej fornraiek A4

40,00

2) wydan;e warunk6w technicznych do budowy zwiqza.ych

'

z1

34,00 z1
28,4A zl

z:

przebudowq istniejecej kanalizacji kablowej lub rurociqgu
wraz z kablami liczone wg dlugosci l
- za pierwsze 200mb
..-.re t00mb

- zabezpieczenler. stniejEcej kanalizacji kablowej lub
rurociqgu liczone wg dlugoSci:
- za pierwsze 100mb

..,^..-.rs

t00mb

3) nadz6r (obejmuje r6wnie2 koszty dojadu do 50km) :
- za jednofazowy pobyt pfacownika flrmy Ericsson (Konirolera Rob6t)
ra tererie bLdowy - nadzor miejscowy p'zy od eg,osci
do 5okm (w jednq strone) od s edziby terenowej pracown ka
- za pierwsze 3 godzlny
- za hdzdq rasteplq rozpoczeiq godz re
- za jednorazowy pobyt pfacownika flrmy Ericsson (Konirolera rob6t)
na terenie budowy - nadz6r zamiejscowy przy odleglo6c po\ryzej
5Okm (w jednq strone) od siedz by terenowej pracownika
- za pierwsze 4 godz ny
- 7a Ya7o41as\eoaE tazaoczerq goozrre
- pzy od eglosci powyrej 50km - za kazdy dodaikov'!,y kilometr

150 00 zl
50 PLN

330,00 zl
75,00 zl

450,00 zl
85,00 zl
1,20 zl

4)wytyczenie trasy kanalizacji kablowej lub rurociqgu Netii SAI
lczone wg dlugosc wytyczonejtrasy 1mb

(nie mniej niz 400 PLN

m

=

3 PLN
2,OO

)

netto:

zl

0,00
0,00
0.00

Ar23%
|

Platnos6 nastqpi do 21 dni od daty olrzynrania faktury VAT.

Upowa2niam firme Ericsson Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisJ

Podps Klenta (daia / imie lnazwisko

region

c
N

Central
North
South

)

PodD s Kierownika Ercsson Network Services

