Cennik usług
Alianet (Alias Sp. z o.o.)
(obowiązuje od dnia 01.11.2020 r.)
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1. Zasady wyliczania ceny końcowej
Opłata za usługi BSA i LLU obliczona jest przy założeniu SLA 24, usługa będzie dostarczona w sieci
zrealizowanej przy wsparciu ze środków UE (POPC). Urządzenia OK będą zlokalizowane we wspólnej
kolokacji z PDU OSD.
Do przedstawionych wartości należy doliczyć podatek VAT wg. obowiązujących stawek.

Poziomy SLA
Poniższa tabela zawiera szczegółowe zestawienie poziomów SLA.
Poziom SLA

SLA 24

Wysokość dopłaty do ceny standardowej

Standard

RDU – Roczna Dostępność Usługi

99%

CRA – Czas Reakcji na Awarię

3 godziny

CUA – Czas Usunięcia Awarii

24 godziny

Bonifikaty za przekroczenie czasu niedostępności usługi
Kara umowna za przekroczenie parametru RDU
(procent od rocznych opłat abonamentowych za Usługę)
Kara umowna za każdą kolejną rozpoczętą godzinę
ponad gwarantowane CUA (procentowo od miesięcznych
opłat abonamentowych za Usługę)

Zgodnie z zapisami Umowy Ramowej – pkt 6.10
Zgodnie z zapisami Umowy Ramowej – pkt 6.10

Zgodnie z zapisami Umowy Ramowej – pkt 6.10

Zgłaszanie awarii

24/7/365

Gotowość służb technicznych

24 godziny na dobę

OSD na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego w przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych tj.
CRA, CUA za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia (godzinę rozpoczętą liczy się za pełną godzinę)
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej.

2.Opłaty wspólne dla wszystkich Usług
a) Opłaty za Nadzór OSD
Opłaty związane z Nadzorem, Interwencjami, Przeprowadzeniem Asysty
Lp.

Nazwa

Jednostka

Opłata

Uwagi

1

Nadzór OSD i Interwencje

PLN/osobę/

80,29

Za każdą
rozpoczętą
godzinę

w dni robocze 8:00–16:00

godzinę

Nadzór OSD i Interwencje w soboty, poza
2

godz. pracy w dni robocze 16:00–

Za każdą

PLN/osobę/
109,34

rozpoczętą

godzinę

godzinę

22:00, 6.00–8.00
Nadzór OSD i Interwencje nocne
3

(22.00–6.00), niedziele

Za każdą

PLN/osobę/
138,40

rozpoczętą

godzinę

godzinę

i dni ustawowo wolne od pracy
Opłata równa

Opłata za niestawienie się
4

pracowników PT, który wystąpił

PLN /

do OSD z wnioskiem

godzinę

jednej
godzinie

o usługę określoną w poz.1-3

wnioskowanej
usługi

5

Przeprowadzenie Asysty*

PLN /osobę/godzinę

236,60

-

Opłata za przygotowanie i przystosowanie Infrastruktury OSD na potrzeby OK
Elementy podlegające opłacie

Jednostka

Lp.

Opłata jednorazowa za przygotowanie
1.
i przystosowanie Infrastruktury OSD do
umożliwienia instalacji kabli/urządzeń OK

Opłata

Opłata

Według kosztorysu

PLN/jednorazowa

Pełna opłata za Nadzór OSD (ryczałt: dojazd oraz pierwsza godzina Nadzoru) pobierana jest także w
przypadku niestawienia się pracowników OK w umówionym terminie.

b) Opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowej obcej oraz usługi niestandardowe
OSD dopuszcza możliwość świadczenia usług „niestandardowych”, które nie są objęte niniejszym
cennikiem z zastrzeżeniem iż nie będą to spakietyzowane usługi występujące w niniejszym cenniku jako
standardowe. Cena takich usług będzie ustalana w procesie negocjacji pomiędzy OSD oraz OK
zainteresowanym tymi usługami.

3. BSA
Opłaty podstawowe

Lp.

Przepustowość ***

Aktywacja
(opłata jednorazowa)
MDU **

1

100/35 Mb/s

2

300/60 Mb/s

3

600/120 Mb/s

SDU *

250,00 zł

350,00 zł

Podstawowa miesięczna
opłata abonamentowa
MDU

SDU

25,00 zł

34,00 zł

27,00 zł

36,00 zł

33,00 zł

41,00 zł

Usługi dodatkowe
4

Zmiana konfiguracji w tym przepustowości

50,00 zł

-

5

VLAN dla usług TV+VOD ****

25,00 zł

1,50 zł

6

Udostępnienie ONT

10,00 zł

1,00 zł

7

Udostępnienie ONT z WiFi

10,00 zł

5,00 zł

8

Udostępnienie ONT z WiFi AC

10,00 zł

8,00 zł

9

Dezaktywacja usługi BSA

10,00 zł

-

10

Aktywacja portu 10 Gbps w PDU

10 000,00 zł

-

11

Aktywacja portu 1 Gbps w PDU

7 000,00 zł

-

12

Zmiana przepustowości portu z 1 Gbps na 10
Gbps w PDU

3 000,00 zł

-

Wysokość opłaty jednorazowej dotyczy odbioru usługi w węźle sieci Alianet. W przypadku odbioru usługi
poza węzłami sieci opłata jednorazowa zostanie rozszerzona o koszty OSD z tytułu wykonania
powiązania do sieci liniowej w każdym z punktów dowiązania.
OK w ramach Umowy otrzymuje 1 VLAN usługowy zrealizowany w wariancie punkt – wielopunkt od PDU
do urządzeń ONT oraz 1 VLAN zarządzający. Dodatkowe VLANy usługowe mogą być zrealizowane na
wniosek OK za dodatkową opłatą.
* SDU - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego.
** MDU – budynek niebędący SDU.
*** Przepustowość tylko dla usługi Internet. Przydział dodatkowych przepustowości dla VLAN dla usług
TV+VOD będzie ustalany na etapie dialogu technicznego.
**** W ramach usługi możliwe jest skonfigurowanie do trzech dodatkowych VLAN.

4. Opłaty związane z Kanalizacją Kablową oraz Lokalna Pętlą
Światłowodową
Opłaty za eksploatacją i utrzymaniem Kabla Korespondencyjnego
Lp

1.

Elementy podlegające opłacie

Opłaty związane z eksploatacją i
utrzymaniem kabla
korespondencyjnego

Jednostka

PLN za każde rozpoczęte 10
m kabla na miesiąc

Opłata [PLN]

7,50

Opłata za Splitter
Elementy podlegające opłacie

Opłata [PLN]

Lp.

1.

478,63

Instalacja bloku Splittera (opłata zryczałtowana)

Opłaty związane z instalacją Kabla Korespondecyjnego
Elementy podlegające opłacie

Jednostka

Zamówienie i instalacja KK

PLN

Lp.

1.

Opłata

2 852,19

Opłaty związane z rezygnacją, odrzuceniem warunków technicznych
Elementy podlegające opłacie

Opłata [PLN]

Lp.

1

Wywiad techniczny na KK
1 670,87

Opłaty związane z udostępnieniem wolnej przestrzeni w Szafie OSD
Lp.

Elementy podlegające opłacie

Jednostka

Opłata

1.

Opłata za wywiad techniczny na potrzeby
udostępnienia OK przestrzeni w Szafie OSD
(FITL/ONU)

PLN/wywiad techniczny

568,83

2.

Opłata za udostępnienie OK przestrzeni w
Szafie OSD – opłata jednorazowa
(FITL/ONU) – opłata jednorazowa

PLN

224,25

3.

Opłata za przestrzeń
(FITL/ONU)

PLN/m-c

25,84

w

szafie

OSD

- za pojedynczą przestrzeń 1U
12,92
- za kolejną przestrzeń 1U

Opłaty związane z udostępnieniem i utrzymaniem Lokalnej Pętli Światłowodowej (FTTH)
Elementy podlegające opłacie

Jednostka

Opłata

1.

Opłata jednorazowa za udostepnienie
Lokalnej Pętli Światłowodowej (FTTH) na
odcinku od Abonenta do pierwszego ODF
poprzedzającego Splitter optyczny

PLN/jeden dostęp

236,94

2.

Opłata za utrzymanie jednego włókna
światłowodowego
w
Lokalnej
Pętli
Światłowodowej (FTTH) na odcinku od
Abonenta
do
pierwszego
ODF
poprzedzającego Splitter optyczny *

PLN/m-c

17,54

Lp.

* opłata pobierana wyłącznie gdy Lokalna Pętla Światłowodowa stanowi własność OSD

Lp.

Nazwa

Aktywacja (opłata
jednorazowa)

Podstawowa miesięczna
opłata abonamentowa (za

każdy rozpoczęty km
włókien)
Usługi i opłaty dodatkowe
Zgoda OI na wykonanie połączenia
liniowego z innym OK w zasobach OSD

3

300,00 zł

Kara za wykonanie połączenia z innym OSD bez wiedzy OI – 7 000,00 zł

5. Dzierżawa przestrzeni Mikrootworu w Mikrokanalizacji
a) Opłaty podstawowe za Dzierżawę lub Rezerwację przestrzeni Mikrootworu w
Mikrokanalizacji

Lp.

Nazwa

Podstawowa miesięczna opłata abonamentowa (za każdy
rozpoczęty mb)

1

Średnica zewnętrzna:

a

Poniżej 10 mm

0,30 zł

b

Od 10 mm do 13 mm

0,40 zł

c

Powyżej 13 mm i do 20 mm

0,60 zł

d

Powyżej 20 mm i do 27 mm

0,80 zł

e

Powyżej 27 mm

1,20 zł

Opłata za odcinek dzierżawy przestrzeni Mikrootworu w Mikrokanalizacji mniejszy niż 100 mb jest równa
opłacie za 100 mb. Powyżej 100 mb opłata liczona jest z dokładnością do 1mb przestrzeni Mikrootworu
w Mikrokanalizacji.

b) Poziomy SLA
Dla usługi dzierżawy przestrzeni Mikrootworu w Mikrokanalizacji nie stosuje się poziomów SLA opisanych
w Tabeli 1.

6. Kolokacja
a) Opłaty za Kolokację
Opłaty są zgodne z jednostkami rozliczeniowymi i opłatami za odpowiadające usługi wskazane w
aktualnie obowiązującej i zatwierdzonej przez Prezesa UKE Ofercie SOR.

b) Poziomy SLA
Dla usługi Kolokacji nie stosuje się poziomów SLA opisanych w Tabeli 1.

