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1. Wstęp 

Projekt Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej jest jednym z najważniejszych projektów 

infrastrukturalnych podjętych przez Województwo Dolnośląskie. Uzyskał on dofinansowanie 

z funduszy Unii Europejskiej - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekty o podobnych celach, chociaż niekoniecznie tak samo 

zorganizowane, są realizowane niezależnie w innych regionach Polski. Oddziaływanie tego typu 

projektów jest szersze niż regionalne. Projekty sieci szerokopasmowych znajdują wsparcie 

w dokumentach strategicznych rządu. Projekt Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej wpisuje się 

w założenia ogłoszonej w 2010 roku unijnej strategii gospodarczej Europa 2020 i jej strategii 

wykonawczej - Europejskiej Agendy Cyfrowej. Unijna strategia przypisuje bowiem najwyższy 

priorytet działaniom, mającym zapewnić wszystkim Europejczykom dostęp do szybkiego 

szerokopasmowego Internetu. Zaangażowanie środków publicznych w rozwój 

najnowocześniejszej infrastruktury w obszarach dotąd zaniedbanych, ze względu na różnorodne 

bariery, przez operatorów telekomunikacyjnych, ma być bodźcem dla rozwoju konkurencyjnego 

rynku i pobudzić gospodarkę regionu. Operatorzy telekomunikacyjni, którzy uzyskują dostęp 

do nowej infrastruktury wojewódzkiej sieci światłowodowej, będą współuczestniczyć 

w tym procesie, bo będzie łatwiej oferować usługi, podejmować własne inwestycje i wdrażać 

innowacyjne rozwiązania technologiczne. Dzięki usługom i aplikacjom wykorzystującym 

nowoczesne technologie informacyjne,  wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska powinni uzyskać 

szansę lepszego dostępu do zasobów wiedzy, najnowocześniejszych usług i aplikacji, większy 

wybór towarów, nowych miejsc pracy, edukacji, rozrywki, usług sektora publicznego. Projekt 

wspiera tym samym realizację strategicznych celów województwa dolnośląskiego, mieści się też 

bezpośrednio w katalogu ustawowych zadań województwa i wspomaga realizację zadań 

przez wszystkie jednostki sektora publicznego. 

Niniejszy prospekt ma charakter ogólnoinformacyjny i poglądowy. Powstał w oparciu 

o syntezę dokumentacji opracowanej na etapach przygotowawczych: projektu pn. „Likwidacja 

obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” 

oraz postępowania prowadzącego do wyboru partnera prywatnego. Ma przybliżyć cele projektu, 

oczekiwania Województwa Dolnośląskiego wobec partnera prywatnego, a także ukazać 

podstawowe uwarunkowania z którymi partner prywatny musi się liczyć niezależnie od swych 

celów biznesowych. Informacje w prospekcie są skierowane do osób podejmujących decyzje 

o udziale w postępowaniu podmiotów potencjalnie zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia. 

Treść prospektu opiera się na formalnej dokumentacji przedsięwzięcia, ale jest wobec niej 

uproszczona i zawiera skróty redakcyjne. Prospekt nie może być wykorzystany do sporządzania 



 

Prospekt przedsięwzięcia 

polegającego na pełnieniu funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej 

 

 

            5 | S t r o n a  

interpretacji, pociągających za sobą skutki prawne, w tym nie może być podstawą roszczeń 

partnera prywatnego wobec Województwa Dolnośląskiego. 

1.1 Ogólne informacje o Podmiocie Publicznym 

Podmiotem publicznym i stroną umowy z partnerem prywatnym, który zostanie wyłoniony 

w postępowaniu w sprawie wyboru operatora Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej jest 

Województwo Dolnośląskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

Partner prywatny wyłoniony w postępowaniu, który podejmie się roli operatora infrastruktury 

Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (Operator Infrastruktury) stanie się beneficjentem 

bezpośrednim projektu. Beneficjentami pośrednimi będą operatorzy telekomunikacyjni 

korzystający z sieci, operatorzy i dostawcy usług przez nich obsługiwani, a także wszyscy 

użytkownicy. 

Podstawowe informacje o Podmiocie Publicznym przedstawione są poniżej: 

Podmiot Publiczny: Województwo Dolnośląskie 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 

Nr telefonu: +48 71 770 41 71   

Nr faxu: +48 71 770 41 66 

e-mail: dss@dolnyslask.pl 

adres internetowy: www.umwd.dolnyslask.pl 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego  

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Jerzy Łużniak 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń 
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Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Tutaj 

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz 

Skarbnik Województwa Dolnośląskiego Elżbieta Berezowska 

Zgodnie z zadaniami przypisanym jednostkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 

w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, jednostką odpowiedzialną za przygotowanie i realizację 

projektu jest Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departamentu Infrastruktury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Zespół zadaniowy do zarządzania projektem pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia 

informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” działa na podstawie uchwały Zarządu 

Województwa z 2011 roku. 

1.2 Podstawowe informacje o Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej 

Główną podstawą podjęcia prac na projektem Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej jest brak 

lub niezadawalający stan rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w niektórych częściach 

regionu, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast. Utrzymywanie się takiego stanu 

stanowi praktyczną barierą rozwoju rynku nowoczesnych usług. Bez uruchomienia 

instytucjonalnej pomocy publicznej mechanizm rynkowy nie był w stanie zagwarantować 

odpowiedniego poziomu dostępności usług szerokopasmowego dostępu do Internetu 

w obszarach, gdzie dotąd usługi takie nie były oferowane na konkurencyjnych zasadach. Brak 

wystarczającej konkurencji powoduje, że jakość już świadczonych usług jest niezadawalająca, 

a ceny bywają zniechęcające. Trudno byłoby w takiej sytuacji spodziewać się skutecznej 

mobilizacji rynku do spełnienia strategicznych wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej, 

określającej, że każdy mieszkaniec Europy w perspektywie roku 2020 powinien mieć zapewniony 

dostęp do Internetu przynajmniej 30Mb/s, a połowa gospodarstw domowych powinna korzystać 

z łączy dostępowych przynajmniej 100Mb/s.  Realizacja projektu Dolnośląskiej Sieci 

Szerokopasmowej będzie dla gospodarki regionu bodźcem, wspomagającym realizację celów 

strategii europejskich. 

W fazie wstępnej projektu zidentyfikowano wszystkie obszary, w których usługi 

szerokopasmowe nie są świadczone lub nie ma możliwości wyboru konkurencyjnej oferty. 

W wyniku analiz ekonomicznych, technicznych, rynkowych, regulacyjnych oraz  formalno-

prawnych wybrano wariant budowy sieci, który najlepiej posłuży rozwojowi konkurencji, 

wykorzystując w sposób optymalny dostępne fundusze. Również Operator Infrastruktury, 
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partner prywatny przedsięwzięcia powinien mieć okazję najlepszego wykorzystania własnego 

wkładu kapitałowego.  

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa (DSS) to rozległa sieć światłowodowa budowana 

w warstwach, które technicznie określa się jako szkieletowa i dystrybucyjna. Celem projektu jest, 

by na terenie całego województwa zbudować strukturę wysokowydajnych łączy 

światłowodowych, które radykalnie poprawią inwestującym operatorom opłacalność dotarcia 

do obszarów, gdzie dotąd nie ma konkurencyjnej oferty usług szerokopasmowych. Technologia 

światłowodowa, w oparciu, o którą powstaje Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa, daje najwyższą 

jakość oraz możliwość zapewnienia dużej rezerwy pojemności. Sposób budowy traktów 

transmisyjnych, tj. mikrokanalizacja gwarantuje możliwość oferowania usług na równych 

zasadach wielu konkurującym operatorom oraz rozwój w przyszłości. Przyjęte rozwiązania 

zapewnią największą możliwą do uzyskania elastyczność organizacji sieci projektowanych 

przez operatorów, którzy skorzystają z tej sieci. Wytyczone przebiegi sieci nie dublują łączy 

światłowodowych innych operatorów, by uniknąć konkurowania z nimi przez sieć, która 

wykorzystuje fundusze publiczne. Istotną cechą realizowanej inwestycji jest fakt, iż ok. 90% sieci 

jest budowana na terenach kolejowych, wzdłuż czynnych i nieczynnych szlaków kolejowych, 

w oparciu o umowę zawartą między Województwem Dolnośląskim, a Polskimi Kolejami 

Państwowymi. Uwzględniając fakt, iż efektywne dostarczanie usług szerokopasmowych 

w obszarach o zabudowie rozproszonej może wymagać zastosowania technologii radiowych 

(w szczególności przez klientów Operatora Infrastruktury DSS), podmiot publiczny uzyskał, 

w ramach umowy zawartej z PKP S.A., zgodę na lokowanie w przyszłości, w obrębie 

nieruchomości PKP, stacji bazowych (o ile zaistnieją ku temu możliwości techniczne). Ok. 5% 

sieci jest budowane  z wykorzystaniem terenów dróg publicznych. W ramach projektu powstanie 

nie mniej niż 1564 km sieci światłowodowej, węzły, centra zarządzania i punkty wymiany ruchu. 

W realizowanym projekcie nie przewiduje budowy sieci dostępowych. W ramach projektu 

powstanie wydajna i otwarta dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

światłowodowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna. Węzły sieci zostały zaprojektowane w pobliżu 

miejsc, gdzie mieszkają lub pracują użytkownicy końcowi. Takie działanie powinno sprawić, 

że operatorzy sieci dostępowych będą mieli możliwość przyłączenia się do Dolnośląskiej Sieci 

Szerokopasmowej, a także znajdą motywację biznesową, by zapewnić dostęp w sposób 

konkurencyjny. Potencjalny zasięg sieci DSS obrazuje poniższa tabela: 
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Zasięg sieci ( w promieniu 5 km): Liczba miejscowości
1
 

w zasięgu 

Liczba gospodarstw 

domowych w zasięgu
2
 

- w odniesieniu węzłów dostępu wybudowanych 

przez podmiot publiczny (163 szt.): 

303 178 438 

- w odniesieniu do wszystkich zaplanowanych 

węzłów dostępu (586 szt.): 

1044 256 067 

Sieć światłowodowa jest zaprojektowana w sposób, zapewniający zarówno wydajne trakty 

warstwy szkieletowej, jak i elastyczny dostęp do warstwy dystrybucyjnej w pobliżu każdej 

miejscowości. Operatorzy będą mieli okazję do bardzo elastycznego podłączenia węzłów 

własnych sieci dostępowych lub stacji bazowych systemów radiokomunikacyjnych. Natomiast 

Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej będzie miał  możliwość 

zaplanowania korzystnego modelu świadczenia usług hurtowych innym operatorom. 

1.3 Ogólne informacje o przedsięwzięciu 

Celem postępowania jest wybór partnera prywatnego, który podejmie się roli Operatora 

Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. Województwo Dolnośląskie pozostając 

właścicielem budowanej infrastruktury, zawrze z Operatorem Infrastruktury umowę koncesji 

na roboty budowlane w trybie prawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z zastosowaniem 

ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przedmiotem koncesji będzie realizacja 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i eksploatacji infrastruktury Dolnośląskiej Sieci 

Szerokopasmowej. Formalnie przedmiot umowy został określony jako „pełnienie funkcji 

Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja 

sieci”. Partner prywatny będzie rozbudowywał sieć i wyposaży ją w elementy aktywne, 

oraz będzie pełnił funkcję Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. 

Operator Infrastruktury będzie świadczył z wykorzystaniem powierzonej sieci hurtowe usługi 

telekomunikacyjne oraz usługi udostępniania infrastruktury innym operatorom i dostawcom 

usług oraz jednostkom administracji publicznej wykonującym działalność w zakresie 

                                                           

1
 Dotyczy tylko miejscowości o statusie NGA - biały lub NGA – szary 

2
 Liczba gospodarstw domowych w miejscowościach pozostających w zasięgu na podstawie  danych GUS 
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telekomunikacji. Z tytułu dzierżawy sieci Operator Infrastruktury będzie opłacał Województwu 

czynsz dzierżawny. 

Część pasywna sieci (kanalizacja kablowa, mikrokanalizacja, kable światłowodowe, studnie, 

szafy, kontenery i osprzęt teletechniczny) jest obecnie budowana w trybie „zaprojektuj 

i wybuduj”   na podstawie odrębnej umowy z wcześniej zatrudnionym wykonawcą – Konsorcjum 

firm: WASKO S.A., Fonbud Sp. z o.o., TELNET Sp. z o.o. S.K.A.  

Projekt został podzielony na dwa etapy: 

Etap I – partner prywatny uszczegółowi projekt wykonawczy części aktywnej sieci, 

by dostosować go do przyjętego modelu świadczenia usług, a następnie 

wybuduje elementy sieci aktywnej. Wykorzystując projekty budowlane 

dostarczone przez Koncesjodawcę (Województwo Dolnośląskie), będzie mógł 

dostosować projekt do własnych potrzeb. Zakres uszczegółowienia zapewnia 

Operatorowi odpowiednią elastyczność w ukształtowaniu warstwy aktywnej 

sieci. W szczególności dopuszcza się zarówno zmianę lokalizacji węzłów 

szkieletowych i dystrybucyjnych do pomieszczeń pozostających we władaniu 

Operatora (przy zachowaniu funkcji dostępu pasywnego do sieci 

w kontenerach i szafach zapewnionych  przez Koncesjodawcę), możliwość 

dowolnego przemieszczania urządzeń sieciowych, w miarę potrzeb  

identyfikowanych w trakcie eksploatacji sieci, jak również doprecyzowanie 

ich funkcjonalności. Koncesjodawca objął obowiązującymi wymaganiami 

jedynie kluczowe funkcjonalności urządzeń, dokładając szczególnej 

staranności, aby ich opis był neutralny technologicznie i zapewnił 

Operatorowi możliwość wyboru urządzeń z jak najszerszej oferty rynkowej.     

Etap II – partner prywatny rozbuduje na własny koszt sieć w zakresie określonym 

w ofercie i potwierdzonym w umowie z Województwem Dolnośląskim. 

– partner prywatny będzie prowadził eksploatację Dolnośląskiej Sieci 

Szerokopasmowej, która obejmie w szczególności: świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, konserwację sieci, przeglądy okresowe, usuwanie 

uszkodzeń i awarii, odtwarzanie infrastruktury zniszczonej w wyniku 

dewastacji oraz ewentualne remonty przywracające infrastrukturze 

niezbędną sprawność; począwszy od daty przejęcia infrastruktury partner 

prywatny będzie świadczył nieprzerwanie, przez cały okres obowiązywania 
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umowy, usługi polegające na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej 

lub zapewnianiu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej innym 

operatorom; pożytki pobierane z tego tytułu będą stanowiły zasadniczy 

element wynagrodzenia partnera prywatnego..  

Umowa z Operatorem Infrastruktury potwierdzi okres eksploatacji, rozbudowy, utrzymania 

sieci i świadczenia z jej pomocą usług. W zależności od wyników negocjacji okres obowiązywania 

umowy będzie mieścił się w przedziale od 7 lat do 20 lat.  W całym tym okresie Operator 

Infrastruktury będzie zobowiązany między innymi do utrzymywania sieci w sprawności, 

zagwarantowania warunków współkorzystania z sieci, w tym ciemnych włókien, kanalizacji 

kablowej, udogodnień towarzyszących, budynków i innych miejsc kolokacji, zarządzania siecią 

i pozyskiwania i obsługi klientów, czyli przedsiębiorców telekomunikacyjnych i jednostek 

administracji publicznej. Oznacza to też, że Operator Infrastruktury będzie ponosił wszelkie 

koszty z tytułu opłat i podatków lokalnych, w tym podatków od budowli telekomunikacyjnych, 

umieszczania infrastruktury w pasach drogowych oraz  koszty eksploatacyjne, np. energii 

elektrycznej, serwisowania urządzeń, opłaty licencyjne, wynajmu pomieszczeń lub dzierżawy 

gruntu.   

Operator Infrastruktury będzie świadczył usługi hurtowe, natomiast nie będzie mógł 

w okresie trwania umowy świadczyć usług detalicznych – w zakresie i na obszarze opisanym 

w decyzji notyfikacyjnej, co ma na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. Takie podejście ma 

zapewnić przejrzystość wypełnienia warunku równego traktowania wszystkich operatorów. Nie 

oferując określonych usług detalicznych, Operator Infrastruktury nie będzie konkurował cenami 

detalicznymi z podmiotami, którym świadczy usługi hurtowe. To podejście zostało utwierdzone 

w decyzji Komisji Europejskiej o dopuszczalności pomocy publicznej w projekcie Dolnośląskiej 

Sieci Szerokopasmowej. Z powyższego ograniczenia wyłączone są usługi świadczone na rzecz 

podmiotów sektora publicznego. Operator Infrastruktury może się ubiegać o zamówienie 

publiczne na świadczenie usług transmisji danych na rzecz sektora publicznego, co będzie 

sprzyjało rozwojowi, np.: edukacji elektronicznej, sytemu ochrony zdrowia, telemedycyny, 

elektronicznej administracji, zarządzania kryzysowego.  

Partnerstwo publiczno-prywatne uregulowane postanowieniami umowy między 

Operatorem Infrastruktury a Województwem Dolnośląskim nie musi się ograniczać do spraw 

formalnych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, polegającej budowie 

i eksploatacji infrastruktury i świadczeniu usług operatorom telekomunikacyjnym, 

którzy zapewnią w regionie powszechną dostępność usług szerokopasmowego Internetu. 

Partnerstwo może też polegać na gotowości do współpracy w realizacji celów polityki publicznej 
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w szerszym znaczeniu,  zarówno w wymiarze lokalnym i regionalnym, jak i w rozumieniu celów 

wskazanych w takich dokumentach strategicznych jak nowy Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa, Narodowy Plan Szerokopasmowy, Europejska Agenda Cyfrowa. We wspólnym interesie 

partnerskiej współpracy są też działania, które Województwo Dolnośląskie może podejmować 

dla pobudzenia rynku i promocji efektów współpracy. 
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2. Czynniki ryzyka w przedsięwzięciu 

Każdy podmiot, zamierzający się ubiegać o rolę Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci 

Szerokopasmowej, będzie musiał samodzielnie dokonać identyfikacji czynników ryzyka 

i stosownych ocen opartych o własne kryteria i doświadczenie. Opis wybranych czynników 

skomentowanych w tym rozdziale nie wyczerpuje listy czynników ryzyka, ale ma ilustrować, 

że ich łagodzenie może angażować obie strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

2.1  Ryzyko ekonomiczne 

Ograniczony popyt na usługi  

Jeżeli czynniki niepewności występujące w wyniku globalnego kryzysu ekonomicznego 

zostaną przełamane, a reformy będą wspierać wzrost gospodarczy, Unia Europejska i świat 

po kryzysie wrócą na ścieżkę integracji. Powinniśmy wtedy liczyć na wzrost popytu 

wewnętrznego również w Polsce. Z kolei przedłużanie się kryzysu ekonomicznego, 

który spowolnił rozwój gospodarki europejskiej i brak reform może wpływać na ograniczenie 

popytu. Operator Infrastruktury działa z wykorzystaniem infrastruktury, która powstaje 

na zasadach preferencyjnych z wykorzystaniem środków publicznych. Zbliżenie węzłów 

dostępowych do użytkowników powinno mobilizować sektor prywatny do budowy sieci 

dostępowych, ale tylko wtedy, kiedy będzie wyraźnie wzrastał popyt wewnętrzny.  

Z ogólnych oszacowań rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce wynika, że rozwój sieci 

szerokopasmowych w warstwie magistralnej i dostępowej będzie nadal wymagał wsparcia. 

Województwo może ponadto angażować się w różne działania propopytowe: 

• edukacja społeczna w zakresie możliwości wykorzystania technik ICT w biznesie, życiu 

codziennym i rozrywce; 

• standaryzacja e-usług w sektorze publicznym, przetwarzanie usług w chmurze, 

promowanie bezpieczeństwa i ochrony prywatności; 

• wspieranie lokalnych inicjatyw; 

• promowanie dobrych praktyk w zakresie korzystania z Internetu. 
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2.2 Ryzyko regulacyjne i prawne 

Ryzyko regulacyjne 

Regulator rynku telekomunikacyjnego działając w zakresie upoważnień ustawowych 

posługuje się głównie mechanizmem nakładania obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej. Ma to hamować ich skłonność do tworzenia 

barier rynkowych wobec konkurentów. O ile ta metoda sprawdza się  na najbardziej 

dochodowych rynkach, np. w miastach, gdzie efekty liberalizacji i konkurencji są odczuwalne, 

to Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej będzie działał w obszarach, 

gdzie dotychczasowa polityka regulacyjna nie zaowocowała ani inwestycjami, ani tym bardziej 

skuteczną konkurencją. Inwestycje samorządowe w sieci szkieletowe, takie jak Dolnośląska Sieć 

Szerokopasmowa, zakładają a priori otwartość sieci na równych zasadach dla wszystkich 

operatorów, którzy chcieliby z niej korzystać. To nieco inna sytuacja, niż wszystkich innych 

operatorów, którzy muszą działać tylko w granicach obowiązków regulacyjnych nałożonych 

na nich indywidualnymi decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prezes UKE3 

uzyskał wobec sieci budowanych z użyciem środków publicznych dodatkowe upoważnienia 

w ustawie o wpieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Te upoważnienia obejmują 

również ocenę działań właściciela sieci, czyli samorządu. Prezes UKE może też oceniać poziom 

cen hurtowych stosowanych przez Operatora Infrastruktury i przyjęte przez niego standardy 

jakości świadczenia usług. Pomimo szerokich doświadczeń regulatora rynku, ta dziedzina 

regulacji jest dla niego nowym doświadczeniem, co niesie ze sobą pewne ryzyko, np. związane 

z czasem reagowania, wydawania decyzji. 

Zmniejszenie tego ryzyka można osiągać poprzez angażowanie się przedstawicieli 

Województwa Dolnośląskiego, a także Operatora Infrastruktury na forach debaty na temat 

inwestycji samorządowych w Polsce, w szczególności partycypując w konsultacjach 

organizowanych przez UKE.  

Zmiany otoczenia prawnego 

Zmiany otoczenia prawnego często są wskazywane przez inwestorów jako czynnik ryzyka. 

Istotnie, zdarza się, że nowelizacje prawa podatkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń 

społecznych, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i innych przepisów, mających 

                                                           

3
 Urząd Komunikacji Elektronicznej 
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znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej, w specyficznych przypadkach mogą 

wpływać na koszty prowadzenia działalności. 

Województwo Dolnośląskie razem z Operatorem Infrastruktury powinni wykorzystywać 

istniejące fora debaty publicznej o sieciach szerokopasmowych, by w miarę potrzeby 

przedyskutować środki zaradcze, w tym warunki osiągnięcia celów polityki publicznej 

w projekcie Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.  

Nowe rozwiązania w zakresie prawa budowlanego, prawa o planowaniu przestrzennym, 

prawa o ochronie środowiska i innych przepisach wprowadzone ustawą o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych stosunkowo niedawno, bo 2010 roku i w 2012 roku. Intencją 

nowych przepisów było łagodzenie barier inwestycyjnych w rozwoju sieci szerokopasmowych. 

Wdrażanie tych przepisów pokazuje, że efekty nie zawsze są wystarczające. Trwa w związku 

z tym nadal debata o poprawie warunków inwestowania. Praktyczne doświadczenia 

operatorskie i eksploatacyjne Operatora Infrastruktury mogą wnosić wkład w tę debatę. 

Ograniczenia wynikające z obowiązujących ram pomocy publicznej 

Wydana przez Komisję Europejską decyzja o dopuszczalności pomocy publicznej w projekcie 

Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, którą trzeba było uzyskać w związku z obowiązkiem 

notyfikacji projektu tej skali, określa dosyć sztywno zasady realizacji inwestycji i sposób 

świadczenia usług przez Operatora Infrastruktury. Komisja Europejska wydała decyzję 

akceptującą podejście przyjęte dla Dolnego Śląska, między innymi w oparciu o doświadczenia 

wcześniej analizowanych projektów angażujących środki publiczne w Polsce i innych państwach 

oraz wytyczne w sprawie pomocy publicznej w sieciach szerokopasmowych z 2010 roku. 

Te historyczne doświadczenia w pewnym stopniu determinowały podejście do analiz 

i ostateczny kształt decyzji dopuszczającej sposób interwencji publicznej. Nie do końca muszą 

one jednak odpowiadać nowym wyzwaniom i uwarunkowaniom, związanym z rozwojem sieci 

następnych generacji. Debata na te tematy w Komisji Europejskiej odbywa się na różnych forach, 

a kwestia pomocy publicznej jest jednym z wielu wątków, od których zależą przyszłe 

uregulowania. Już po wydaniu decyzji w sprawie Dolnego Śląska, opublikowano w styczniu 2013 

roku nowe wytyczne w sprawie pomocy publicznej, które dla przyszłych projektów szybkich 

i bardzo szybkich sieci szerokopasmowych określają zmodyfikowane kryteria dopuszczalności 

zaangażowania środków publicznych. 

Ryzyko, z którym należy się liczyć w związku z decyzją Komisji Europejskiej o dopuszczalności 

pomocy publicznej w projekcie Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa, jest związane z koniecznością 

utrzymania wskazanych tam ograniczeń, mających zapewnić konkurencyjność. Warunki rynkowe 
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mogą zweryfikować zasadność ograniczeń, które nie obowiązują innych inwestorów prywatnych, 

a mają wpływ na przychody Operatora Infrastruktury. Kwestia ta będzie przedmiotem 

okresowych przeglądów dyskutowanych przez komitet sterujący projektu. 

2.3 Ryzyka związane z trybem postępowania 

Sztywne związanie stron postanowieniami umowy o koncesji na roboty budowlane 

Wymogi formalne fazy przygotowawczej projektu, wymagały dosyć szczegółowego ustalenia 

i zatwierdzenia zasad współpracy z partnerem prywatnym, zanim rozpoczął się proces jego 

wyboru. Pewne ustalenia zostały przyjęte już na etapie analiz obowiązujących 

przy przygotowaniu studium wykonalności, niezbędnego do pozyskania finansowania. Również 

w procesie zatwierdzania zasad dopuszczalności pomocy publicznej analizowano i potwierdzono 

ramy współpracy z przyszłym Operatorem Infrastruktury. Podmiot zamierzający uczestniczyć 

w przedsięwzięciu jako Operator Infrastruktury, nie może liczyć na renegocjowanie warunków 

współpracy, jeżeli implikowałoby to konieczność rewizji ustaleń zatwierdzonych w wyniku 

wcześniejszych złożonych procedur. Tymczasem, uwarunkowania rynkowe, technologiczne, 

gospodarcze, polityczne mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług w przyszłości. Operator 

Infrastruktury nie powinien mieć gorszych warunków działania niż przedsiębiorcy 

telekomunikacyjni, których nie krępują sztywne zasady wykorzystania infrastruktury, będącej 

własnością komunalną.  

Zmniejszenie tego ryzyka zależy od utrzymania skutecznej komunikacji w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Partner publiczny i partner prywatny powinni 

wykorzystywać kontakty w ramach grup roboczych i komitetu sterującego. Powinno to zapewnić 

system wczesnego ostrzegania w przypadku problemów, które wymagałyby innego podejścia 

do współpracy, niż wcześniej ustalono. 

Opóźnienia w prowadzeniu postępowania o wyłonienie Operatora Infrastruktury  

Złożony charakter projektu i dosyć duży zakres może skłaniać podmioty przegrywające 

postępowanie do wykorzystania wszelkich środków odwoławczych. Ze względu na napięty 

harmonogram wykorzystania środków unijnych, opóźnienia związane rozpatrywaniem sporów 

sądowych mogą zagrozić i opóźnić rozpoczęcie eksploatacji sieci.  

By złagodzić to ryzyko, Województwo Dolnośląskie zamierza wykorzystać tryb negocjacji 

do najszerszego możliwego w praktyce wyjaśnienia wątpliwości stron postępowania.  
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3. Otoczenie formalno-prawne 

3.1 Postanowienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego 

Operator Infrastruktury zostanie wyłoniony w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym z zastosowaniem 

ustawy z dnia 9 stycznia 2008 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie koncesji na roboty budowlane przedstawione 

podmiotom ubiegającym się o udział w realizacji projektu zawiera opis potrzeb i wymagań 

określonych przez Województwo Dolnośląskie, w tym odesłanie do dokumentacji powstałej 

w fazie przygotowawczej projektu, w tym decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej 

dopuszczalność pomocy publicznej. 

W trybie postępowania uregulowanym ustawą, pierwszy etap procedury prowadzącej 

do zawarcia umowy koncesji, w związku z publikacją ogłoszenia, które zostało opublikowane 

w dniu 8 października 2013 roku, obejmuje złożenie przez zainteresowane podmioty wniosku 

o zawarcie umowy koncesji. Wzór wniosku został opublikowany jako załącznik do ogłoszenia 

o koncesji. Termin składania wniosków określony w ogłoszeniu to 19 listopada 2013 roku 

godz.12:00. 

 W drugim etapie Województwo Dolnośląskie (podmiot publiczny), występujące 

w rozumieniu ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi jako Koncesjodawca, zaprosi 

do negocjacji kandydatów, którzy złożyli wnioski zgodnie z art.13 ustawy. Prowadzone 

negocjacje będą mogły dotyczyć wszystkich aspektów koncesji, w tym aspektów technicznych, 

finansowych i prawnych. 

W ramach negocjacji podmiot publiczny oczekuje odpowiedzi i deklaracji w kwestiach, 

które zostały wskazane w załączniku do ogłoszenia o postępowaniu, w tym: 

a) Jaki jest preferowany okres na jaki powinna być zawarta umowa z partnerem prywatnym 

(w zakresie od 7 do 20 lat)? 

b) Województwo Dolnośląskie rozważa ubezpieczenie majątku (szaf i kontenerów 

telekomunikacyjnych wraz z zawartością) w zakresie zniszczeń od żywiołów. Jednak 

to partner prywatny odpowiada za ciągłość świadczenia usług i ryzyka z tym związane. 

Czy i jakie dodatkowe ryzyka zamierza ubezpieczyć kandydat? 
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c) Jaki zakres uszczegółowienia modelu środowiska urządzeń aktywnych opisanego 

w dokumencie pn. „Projekt techniczny części aktywnej Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej 

oraz projekt techniczny i plan wdrożenia systemów informatycznych zarządzania 

i monitoringu sieci” jest niezbędny w celu jego dopasowania do modelu usługowego 

planowanego przez kandydata? Jakie kluczowe modyfikacje są proponowane 

przez kandydata?  

d) Jak w kontekście opisanego modelu kandydat ukształtowałby umiejscowienie urządzeń 

aktywnych, ich liczbę oraz wyposażenie w zestawy usług technicznych i funkcjonalności 

w ramach dostępnego budżetu? Czy model wymaga uzupełnienia lub ograniczenia? 

e) Czy zaproponowane przez podmiot publiczny minimalne poziomy świadczenia usług (SLA) 

są akceptowalne? Jeśli nie to które powinny ulec zmianie i do jakich wartości?  

f) Czy zaproponowane przez podmiot publiczny minimalne poziomy kluczowych wskaźników 

funkcjonowania (KPI) są akceptowalne? Jeśli nie to które powinny ulec zmianie i do jakich 

wartości? 

g) Czy zaproponowane przez podmiot publiczny proporcje pomiędzy wysokością 

poszczególnych kar umownych z tytułu niedotrzymania przez partnera prywatnego 

wskaźników SLA i KPI, są prawidłowe? Jeśli nie to jak powinny zostać zmodyfikowane?  

h) Jaki mechanizm wyjścia z umowy jest przez kandydata uznawany za optymalny: 

a. zatrzymania przez partnera prywatnego klientów oraz dalsze świadczenie usług 

rynkowych w oparciu o sieć, którą będzie operował nowy Operator infrastruktury 

wybrany w kolejnym postępowaniu? 

b. zawiązanie spółki celowej z podmiotem publicznym, do której strony wniosą 

jako aport nakłady własne wycenione wg wartości rezydualnych? (w tym również 

wartości niematerialne i prawne związane z umowami zawartymi z klientami),  

c. odkupienie przez jedną ze stron (którą?) nakładów własnych drugiej strony, 

wycenionych wg wartości rezydualnych?   

i) Podmiot publiczny rozważa możliwość rozbudowy Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej 

ze środków własnych. Czy kandydat jest zainteresowany dzierżawą kolejnych odcinków 

dystrybucyjnych sieci? Czy, w przypadku budowy takich odcinków, w relacjach uprzednio 
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obustronnie uzgodnionych, do rozliczeń może zostać zastosowana jednostkowa stawka 

opłaty dzierżawnej (w przeliczeniu na 1 km sieci), ustalona w niniejszym postępowaniu?    

j) Jak powinna być optymalna rozdzielczość czasowa synchronizowania danych w systemie 

paszportyzacji z systemem NMS (ciągła – w czasie rzeczywistym, okresowa 

(z jakim okresem?), wyzwalana manualnie)? 

k) Jakich działań w zakresie pobudzania rynku oczekuje kandydat ze strony podmiotu 

publicznego? 

l) Jaka powinna być częstotliwość sporządzania i przekazywania podmiotowi publicznemu 

przez Operatora Infrastruktury raportów z działalności operatorskiej (raz na kwartał/na pół 

roku/na rok)? [propozycja podmiotu publicznego: w okresach kwartalnych – do 5 dnia 

po zakończeniu każdego okresu kwartalnego realizacji etapu (za ten okres)]. 

Trzeci etap procedury obejmuje zaproszenie przez koncesjodawcę do złożenia ofert 

kandydatów, z którymi będą prowadzone negocjacje. Wraz z zaproszeniem zostanie przesłany 

opis warunków koncesji, zgodnie z zakresem opisanym w art. 15 ust. 2 ustawy o koncesji 

na roboty budowlane i usługi. Koncesjodawca może żądać od oferentów złożenia wyjaśnień 

w trybie art.16 w/w ustawy. Ogłoszenie o koncesji informuje, że przed złożeniem oferty 

wymagane będzie wniesienie wadium w kwocie 500 000,00 PLN, a przed podpisaniem umowy – 

przedłożenie gwarancji należytego wykonania umowy w wysokości 10 000 000,00 PLN. 

3.2 Uwarunkowania regulacyjne 

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa to projekt na rynku regulowanym w obszarze 

kompetencji regulatora rynku telekomunikacyjnego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

co determinuje sposób budowy sieci i świadczenie z jej pomocą usług, a także obowiązki 

inwestora i właściciela sieci oraz podmiotu świadczącego z jej użyciem usługi. 

Województwo Dolnośląskie programując projekt Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej 

i sposób realizacji jego celów działa pod rządami przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 roku 

o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. Podejmując działania inwestycyjne 

w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, Województwo Dolnośląskie stało się 

jednostką samorządu terytorialnego wykonującą działalność w zakresie telekomunikacji. Wynika 

stąd szereg obowiązków ustawowych. Do najistotniejszych z punktu widzenia relacji 

z Operatorem Infrastruktury, któremu powierzy oferowanie usług, jest obowiązek udostępniania 

wybudowanej sieci wszystkim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz innym jednostkom 
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samorządu terytorialnego wykonującym działalność w zakresie telekomunikacji. Ustawa reguluje 

też kwestie związane ze współużytkowaniem infrastruktury oraz obowiązki informacyjne. 

Operator Infrastruktury niezależnie od powyższych uwarunkowań, związanych 

z wykorzystaniem powierzonej infrastruktury jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym 

w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, co nakłada na niego wszystkie stosowne obowiązki 

stąd wynikające. Ustawa transponuje do polskiego systemu prawnego unijny pakiet regulacyjny 

dla sieci i usług łączności elektronicznej. 

Prawo telekomunikacyjne nakłada też na przedsiębiorców telekomunikacyjnych powinności 

w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, o tyle 

istotne, że pociągają za sobą pewne koszty. Należy tu wspomnieć np. o konieczności 

przygotowania planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń.  Wypełnianie tych 

powinności odbywają się na koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i wymaga odrębnych 

uzgodnień ze stosownymi organami administracji rządowej.  

3.3 Dopuszczalność pomocy publicznej  

Zakres i charakter projektu Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej wymagał na etapie 

przygotowawczym notyfikacji Komisji Europejskiej, która wydała decyzję o dopuszczalności 

pomocy publicznej w dniu 14 grudnia 2012 roku [SA.33386(2012/N)]. 

Decyzja Komisji Europejskie zatwierdza większość ogólnych zasad działania Operatora 

Infrastruktury. 

3.4 Obowiązki informacyjne 

Z uwagi na fakt, iż projekt jest w istotnej części dofinansowany z funduszy unijnych, 

przez cały okres realizacji projektu i w okresie jego trwałości Operator Infrastruktury jest 

zobowiązany do stosowania oznaczeń informacyjno-promocyjnych określonych dla projektów 

unijnych. Operator Infrastruktury będzie również zobowiązany do prowadzenia innych działań 

informacyjnych dotyczących świadczonych przez niego usług, np. przekazywania cyklicznych 

informacji o usługach dostępnych w sieci DSS oraz aktualnych możliwościach współpracy 

Operatora Infrastruktury z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi w obszarze 

Województwa Dolnośląskiego. 
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4. Wybrane informacje finansowe 

4.1 Wartość infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej 

Całkowity budżet projektu wynosi 215 000 000 PLN. Znaczna część środków 

(ok. 149,7 mln PLN) będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

pozostała kwota pochodzi ze środków Województwa Dolnośląskiego. Środki europejskie 

pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007 – 2013 z Priorytetu 2 „Rozwój Społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku”, Działania 

2.1. „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. Zamówienie jest realizowane w ramach 

w ramach projektu  pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa 

dolnośląskiej sieci szkieletowej” 

Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (Konsorcjum 

firm: WASKO S.A., Fonbud Sp. z o.o., TELNET Sp. z o.o. S.K.A.) wartość infrastruktury przekazanej 

Operatorowi Infrastruktury łącznie z pracami projektowymi określono kwotą 148 977 000 PLN 

netto (tj. bez podatku VAT). Podmiot publiczny przekaże również partnerowi prywatnemu 

do użytkowania wdrożony system paszportyzacji sieci, o wartości 500 000,00 PLN netto 

(tj. bez podatku VAT), zawierający kompletną informację o obiektach Dolnośląskiej Sieci 

Szerokopasmowej.  

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie koncesji na roboty budowlane określa szacunkową 

wartość koncesji na kwotę 334 869 735,00 PLN netto, w tym: 

− płatność Koncesjodawcy w pierwszym etapie projektu (integracja części aktywnej): 

10 659 577,00 PLN 

− wartość szacowanych pożytków z tytułu eksploatacji sieci (szacując 20 letni okres 

umowy): 324 210 158,00 PLN 

Zgodnie z ogłoszeniem o  postępowaniu zostaną poddane ocenie oferowane: 

1. Kwota przyznanej pomocy publicznej  – 75% 

2. Poziom wydatków kapitałowych partnera prywatnego – 5% 

3. Skuteczność wykorzystania infrastruktury – 20%  
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Województwo Dolnośląskie wyraża oczekiwanie, że poziom wydatków kapitałowych 

partnera prywatnego, rozumianych jako kwota netto zadeklarowana na inwestycje 

w rozbudowę sieci do roku 2020, będzie nie mniejszy, niż 15 000 000,00 PLN.   

4.2 Informacja o możliwości kształtowania cen przez Operatora Infrastruktury 

Wynagrodzenie Operatora Infrastruktury stanowić będą: 

• zapłata pieniężna z tytułu realizacji pierwszego etapu umowy, tj. rozbudowy 

infrastruktury DSS o elementy części aktywnej, 

oraz przede wszystkim 

• opłaty pobierane za świadczenie usług i udostępnianie infrastruktury sieciowej, 

wynikające z prawa do eksploatacji Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, 

w tym do pobierania pożytków z tego tytułu. 

Decyzja o dopuszczalności pomocy publicznej wydana przez Komisję Europejską w sprawie 

Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej utwierdza mechanizm kształtowania wskaźników dla cen 

hurtowych, które będzie pobierać Operator Infrastruktury. Powinny być one oparte 

na przeciętnych (regulowanych) cenach hurtowych za porównywalne usługi na bardziej 

otwartych na konkurencję obszarach. Można się zatem posłużyć referencyjnie cennikami 

za podobne usługi oferowanymi przez innych operatorów w Polsce lub zastosować odpowiednie 

przeliczniki dla taryf stosowanych zagranicą (tzw. benchmarki). Jest to jednak dopuszczalne, 

jeżeli na danym rynku ceny są regulowane. Ceny za hurtowy dostęp do Internetu przeważnie 

regulowane już nie są, co między innymi powoduje ich znaczne zróżnicowanie. W takiej sytuacji, 

Decyzja Komisji Europejskiej wskazuje, że ceny powinien określić regulator rynku - Prezes UKE. 

Należy założyć, że UKE będzie dbać w interesie rynku, by poziom cen był dla operatorów 

atrakcyjny, ale utrzymywał się w granicach średniej. W sprawie udostępniania infrastruktury, 

w tym np. ciemnych włókien decyzja o dopuszczalności publicznej instruuje dodatkowo, że ceny 

hurtowe powinny pozwolić operatorom stworzyć ofertę detaliczną porównywalną z obszarami, 

gdzie na taką ofertę użytkownicy mogą liczyć. Decyzja Komisji Europejskiej nakazuje ponadto 

zapewnić Prezesowi UKE prawo zatwierdzania, monitorowania i weryfikowania cen 

oferowanych przez Operatora Infrastruktury, a także rozstrzygania sporów w tej sprawie. 

4.3 Koszty stałe przedsięwzięcia 

Oprócz kosztów kapitałowych, które Operator Infrastruktury musi ponieść finansując 

rozbudowę infrastruktury DSS o elementy części aktywnej, które mają zostać rozliczone 
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po pierwszym etapie umowy, Operator Infrastruktury zadeklaruje kwotę przeznaczoną 

na inwestycje i rozbudowę sieci. 

Operator Infrastruktury dokona własnej kalkulacji kosztów operacyjnych. Podstawę rozliczeń 

z Województwem Dolnośląskim stanowi czynsz dzierżawny płacony przez Operatora 

Infrastruktury za prawo korzystania z udostępnionej infrastruktury Dolnośląskiej Sieci 

Szerokopasmowej. Podmiotom dopuszczonym do etapu negocjacji zostaną przedstawione 

informacje na temat kosztów i oszacowania, którym dysponuje Województwo Dolnośląskie, 

pozwalające dokonać wyceny dla potrzeb oferty.  

Operator Infrastruktury będzie ponosił wszystkie opłaty związane z istnieniem infrastruktury 

oraz koszty eksploatacyjne, zarówno stałe, jak i zmienne, w tym:  

 a) roczny podatek od nieruchomości (wartości budowli); 

 b) koszty roczne za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych i działkach cieków 

stanowiących wody płynące – począwszy od upływu 60 miesięcy od daty odbioru 

końcowego infrastruktury pasywnej sieci; 

 c) opłaty za energię elektryczną, wodę media, c.o. do węzłów, centrum zarządzania; 

 d) miesięczny czynsz za pomieszczenia zapasowego centrum zarządzania siecią 

w Świdnicy; 

 e) koszty serwisu urządzeń aktywnych, konserwacji sieci, dojazdu; 

 f) koszty nadzorów specjalistycznych (o ile będą wymagane); 

 g) pozostałe koszty związane z konserwacją, utrzymaniem i eksploatacją sieci. 
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5. Zakres usług Operatora Infrastruktury 

Operator Infrastruktury zostanie zobowiązany do świadczenia minimalnego zakresu usług 

hurtowych oferowanych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Dla każdego rodzaju usługi 

zostaną określone minimalne wymagania jakościowe.  Minimalny zakres usług, jaki winien 

świadczyć Operator Infrastruktury obejmuje następujące usługi: 

1.   Dzierżawa infrastruktury pasywnej sieci: 

• dzierżawa kanalizacji teletechnicznej 

• dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych  

• dzierżawa przestrzeni kolokacyjnej 

2.   Usługi teletransmisyjne: 

• Usługi transmisji optycznej: 

o dzierżawa kanałów optycznych (udostępnienie pojedynczego przezroczystego 

kanału optycznego tzw. „lambdy”), 

o usługi transmisji punkt-punkt dla dowolnego protokołu, 

• Usługi Ethernet: 

o Ethernet Line (Eth LL), Ethernet Virtual Line(VLL), Ethernet LAN (VPLS), Ethernet 

Virtual LAN (VPLS), 

o Carrier of carriers - Metro Ethernet, 

• Routing IP: 

o IP Leased Lines, 

o IP-VPN,  

3.   Internet Access: 

• Carrier of IP carriers, 

• Quality Internet, 



 

Prospekt przedsięwzięcia 

polegającego na pełnieniu funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej 

 

 

            24 | S t r o n a  

6. ZałoŜenia techniczne 

6.1 Lokalizacja Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano oddanie do użytkowania Operatorowi 

Infrastruktury sieci o następujących parametrach: 

Podstawowe parametry sieci Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej: 

• długość – co najmniej 1 564,0 [km], 

• liczba węzłów sieci – co najmniej 1634 [szt.], z tego: 

o węzły szkieletowe (funkcja retransmisji, agregacji, zwielokrotnienia i dostępu 

do sieci) – 9 [szt.], 

o węzły dystrybucyjne (funkcja agregacji i dostępu do sieci) – 825 [szt.], 

o węzły dostępu do sieci (pasywne punkty styku) – co najmniej 726 [szt.], 

• liczba centrów zarządzania siecią (główne i zapasowe): 2 [szt.], 

• liczba internetowych punktów wymiany ruchu z sieciami operatorów 

telekomunikacyjnych (IPX): 2 [szt.], 

• liczba ustalonych punktów styku z Wielkopolską Siecią Szerokopasmową – 2 [szt.]. 

Standard techniczny i formalno-prawny Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej definiują: 

• umowa zawarta z Wykonawcą Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej 

(wraz z załącznikami), 

• decyzje o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Województwa Dolnośląskiego 

(DSS), 

• wyciągi z zawartych umów i porozumień dotyczących budowy i eksploatacji 

Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, 

• odebrana dokumentacja techniczna, opracowana przez Wykonawcę Dolnośląskiej 

Sieci Szerokopasmowej.   

Kompletna dokumentacja powykonawcza opracowana przez wcześniej zatrudnionego 

Wykonawcę Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej zostanie przekazana Operatorowi 

Infrastruktury po zakończeniu odbioru końcowego DSS, w procesie protokolarnego przekazania 

                                                           

4 Docelowo możliwe będzie staraniem Operatora infrastruktury zwiększenie liczby węzłów do 586 
5
 Docelowo możliwa będzie rozbudowa do 87 węzłów dystrybucyjnych. 

6
 Docelowo możliwe będzie zwiększenie liczby węzłów dostępu (pasywnych punktów styku) do 490 
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mu infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.   

Na mapie przedstawiono planowaną lokalizację węzłów sieci Dolnośląskiej Sieci 

Szerokopasmowej i przebiegi mikrokanalizacji. 

 

Źródło: http://geoportal.dolnyslask.pl/imap/ 

6.2 Informacje ogólne dotyczące części pasywnej Dolnośląskiej Sieci 

Szerokopasmowej 

Część pasywna sieci jest budowana w oparciu dokument normatywny „Wymagania 

techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji projektowej” (część 1), 

zaś szczegóły wykonania definiuje wzór umowy na zaprojektowanie i budowę Dolnośląskiej Sieci 
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Szerokopasmowej. Obydwa dokumenty są dostępne na stronie Województwa:  

http://www.umwd.dolnyslask.pl/dss/dokumentacja-projektu/ 

Kandydatom zakwalifikowanym do uczestnictwa w negocjacjach zostanie udostępniona 

w formie elektronicznej dokumentacja techniczna, finansowa i formalno-prawna (program 

funkcjonalno-użytkowy), odebrana dokumentacja techniczna i wykonawcza, wyciągi z zawartych 

umów i porozumień, szacunkowy preliminarz kosztów stałych związanych z infrastrukturą: 

• budowle trwale związane z gruntem: 7-otworowa mikrokanalizacja teletechniczna, 

zasobniki i studnie, fundamenty szaf i kontenerów, 

• okablowanie światłowodowe oraz szafy i kontenery wraz osprzętem 

teletechnicznym stanowiącym ich wyposażenie, 

• okablowanie i osprzęt teletechniczny zabudowane w Centrum Zarządzania Siecią 

we Wrocławiu i zapasowym Centrum Zarządzania Siecią w Świdnicy. 

Poza przekazaniem wymienionych elementów infrastruktury dodatkowo w ramach umowy 

zostaną udostępnione do użytkowania: 

• pomieszczenia zaadaptowane na potrzeby Centrum Zarządzania Siecią we Wrocławiu 

i zapasowym Centrum Zarządzania Siecią w Świdnicy, 

• system paszportyzacji sieci (SunVizion Network Inventory), wypełniony danymi o sieci 

oraz zintegrowany z systemem NMS, który w ramach umowy o koncesji dostarczy 

Operator Infrastruktury, 

• systemy i urządzenia aktywne, stanowiące produkty opisane w opisie potrzeb 

i wymagań podmiotu publicznego (załącznik nr 1 do Ogłoszenia). 

6.3 Informacje ogólne dotyczące systemów i urządzeń aktywnych 

Wymienione poniżej urządzenia i systemy dostarczone, zamontowane, skonfigurowane, 

uruchomione, stosownie oznakowane  muszą spełniać wymagania ogólne określone 

w dokumencie normatywnym „Wymagania techniczne DSS, tom 2: Wymagania dla części 

aktywnej sieci”, dostępnym na stronie Województwa: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/dss/dokumentacja-projektu/ 

• Urządzenia teletransmisyjne, system NMS, system prezentacji stanu sieci; 

• Urządzenia zasilania i klimatyzacji; 
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• Urządzenia Zintegrowanego Systemu Nadzoru (ZSN); 

Sieć szerokopasmowa (rozumiana jako zespół składników przekazanych w dzierżawę) musi 

być utrzymana w stanie sprawności i gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych 

(w tym utrzymana trwałość i aktualność oznakowań składników sieci). Aktualne (aktualizowane 

na bieżąco i kompletne) dane o sieci wprowadzone do systemu paszportyzacji. Wymaga się 

wdrożenia i aktualizowania na bieżąco procesów zarządzania siecią oraz pozyskiwania i obsługi 

klientów, oraz utrzymana trwałości minimalnego zakresu świadczonych usług, w tym organizacji 

i systemów wspomagających utrzymanie ich jakości). 
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7. Zaproszenie do składania wniosków o udział w postępowaniu o 

koncesję na roboty budowlane  

Województwo Dolnośląskie zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy koncesji 

firmy zainteresowane budową infrastruktury światłowodowych sieci szerokopasmowych 

do udziału w postępowaniu o koncesję na roboty budowlane, które ma wyłonić partnera 

prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na pełnieniu funkcji Operatora 

Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowy i eksploatacji sieci. 

Województwo Dolnośląskiej chce wybrać do długoletniej współpracy doświadczonego 

partnera, który pomoże rozwinąć w regionie konkurencyjny rynek nowoczesnych usług 

szybkiego dostępu do Internetu w oparciu o platformę NGA. Przedsięwzięcie, korzystające 

z dofinansowania funduszy unijnych, podejmujemy w przekonaniu, że stanie się ono bodźcem 

do przyśpieszenia rozwoju gospodarczego i ułatwi wszystkim mieszkańcom Województwa 

Dolnośląskiego dostęp do zasobów wiedzy, nowoczesnych usług informacyjnych oraz pomoże 

tworzyć nowe miejsca pracy.     

 


