
 

 

 

UMOWA SZCZEGÓŁOWA NR ……………………………… 

DO UMOWY RAMOWEJ NR …………………………………. 

 

zawartej dnia ………………… w ………………………….. pomiędzy: 

Alias sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego za nr 0000564996. Wartość kapitału zakładowego 5.000 PLN, NIP: 683-20-86-392, 
REGON: 361949606, numer RPT: 11423; 
zwaną dalej OSD lub Operatorem Sieci Dostępowej lub Stroną, którą reprezentuje: 
1. Krzysztof Żmujdzin – Prezes Zarządu lub 
2. Michał Gruca – Wiceprezes Zarządu; 

a  

…………………………………….. z siedzibą …………………………………………….. …………………………… 

wpisaną do rejestru prowadzonego przez …………………………………………………….. pod numerem 

KRS………………………………….. . Wartość kapitału zakładowego ……………………………….., NIP: 

……………………., REGON: ……………………….   

 

zwaną dalej OK, lub Stroną , którą reprezentuje:  

1. …………………………………………. 

2. ………………………………………… 

 

Niniejszym Strony uzgadniają co następuje: 

Rozdział 1. Postanowienia Ogólne 

1. Realizacja niniejszej Umowy Szczegółowej odbywa się zgodnie z postanowieniami podpisanej przez Strony 

Umowy Ramowej.  

2. Strony zgodnie oświadczają, że każdorazowa Umowa Szczegółowa zaakceptowana i podpisana przez Strony 

stanowić będzie integralną część Umowy Ramowej. 

3. Zamówienie na usługę można złożyć: 

a) papierowo przez wysłanie na adres siedziby OSD, w formie określonej w Załączniku 1 Zamówienie Usługi 

b) elektronicznie poprzez wysłanie na adres e-mail: biuro@aliasnetworks.pl . W formie elektronicznej zgodnie 

z formatką Excel, określoną w Załączniku 1 Zamówienie Usługi lub innym wzorem ustalonym na etapie 

dialogu technicznego w porozumieniu wykonawczym. Zamówienia w tej formie będą przyjmowane tylko 

jeśli zostaną przesłane z adresu email wskazanego przez OK w Załączniku 4 do Umowy ramowej – Dane 

kontaktowe, pkt 3 Centrum Obsługi Klienta (Zamawianie usług/sprawdzanie warunków 

technicznych/zgłaszanie uwag/reklamacji, obsługa posprzedażowa, inne związane z obsługą) lub zgodnie 

z porozumieniem wykonawczym. 

4. OSD będzie świadczyć OK Usługę wskazaną w zamówieniu zgodnie z Umową Ramową. 

5. Od momentu Daty Aktywacji Usługi, Usługa zostanie dodana do Załącznika 4 Ewidencja lokalizacji, 

świadczonych Usług i opłat. Zmiana Załącznika 4 nie wymaga aneksu do Umowy Szczegółowej. 

6. Aktualny Załącznik 4 może stanowić załącznik do wystawianej comiesięcznie faktury za świadczone Usługi. 

7. Forma Załącznika 4 zostanie ustalona przez Strony na etapie dialogu technicznego. 



 

 

 
Rozdział 2. Parametry Usługi 

 

1. Usługa będąca przedmiotem Umowy Szczegółowej została opisana w Załączniku 3 Umowy Ramowej. 

2. Szczegółowe parametry Usługi opisane zostały w Zamówieniu na Usługę, które to zamówienie stanowi 

Załącznik 1 do Umowy Szczegółowej lub innym dokumencie ustalonym na etapie dialogu technicznego w 

porozumieniu wykonawczym.  

 

Rozdział 3. Płatności 

1. Opłaty za usługę są zgodne z Cennikiem usług z dnia zawarcia Umowy Szczegółowej i obowiązują przez cały 

okres trwania Umowy Szczegółowej. 

2. Czasokres opłat dotyczących konkretnej lokalizacji usługi liczony jest od Daty Aktywacji Usługi potwierdzonej 

Protokołem Zdawczo-Odbiorczym stanowiącym Załącznik 2 do Umowy Szczegółowej. 

 
 
Rozdział 4. Czas trwania umowy 

1. Umowa Szczegółowa zawierana jest na czas nieokreślony. 

2. Umowa Szczegółowa dotycząca konkretnej lokalizacji usługi może być rozwiązana z zachowaniem minimum 3 

(trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. 

3. Umowa Szczegółowa może zostać rozwiązana za zgodą obu Stron w dowolnym terminie. 

4. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę Szczegółową bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 

przypadku gdy druga Strona narusza postanowienia Umowy Ramowej lub Umowy Szczegółowej i nie 

zaprzestała ich naruszania w terminie 10 (dziesięciu) DR od pisemnego wezwania do ich zaprzestania. 

5. W przypadku wypowiedzenia przez OK Umowy Szczegółowej przed podpisaniem Protokołu Zdawczo-

Odbiorczego OSD przysługują roszczenia wobec OK z tytułu opłat aktywacyjnych w wysokości określonej w 

Cenniku Usług stanowiący Załącznik 2 do Umowy Ramowej. 

 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowe warunki realizacji Usługi nie opisane w Umowie Szczegółowej reguluje Umowa Ramowa oraz 
Porozumienie wykonawcze, jeżeli zostało zawarte między Stronami na etapie dialogu technicznego. 

2. W zakresie nieuregulowanym Umową, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.  

3. Wszelkie zmiany Umowy Szczegółowej wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, chyba, że w Umowie Ramowej lub Porozumieniu wykonawczym określono inaczej. 

4. Załączniki wymienione w Umowie Szczegółowej stanowią integralną część Umowy. 

5. Umowa Szczegółowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Spis załączników 

Załącznik 1 Zamówienie na Usługę 

Załącznik 2 Techniczne Warunki Przyłączenia  

Załącznik 3 Protokół zdawczo-odbiorczy 

Załącznik 4 Ewidencja lokalizacji, świadczonych Usług i opłat 

 

 

----------------------------------------------------------------            ----------------------------------------------------------------  

Podpis/y upoważnionego przedstawiciela OSD      Podpis/y upoważnionego przedstawiciela OK 


