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1. Definicje: 

 

1) Analiza Opłacalności (AO) – analiza finansowa wykonana w oparciu o wstępnie 

zweryfikowane dane dotyczące możliwości dostarczenia usług (TWP i wycena) 

umożliwiająca weryfikacje rentowności projektu sprzedażowego.  

2) Awaria - nieprzewidywalny, występujący nagle stan niesprawności Przedmiotu 

Przedsięwzięcia, uniemożliwiający albo znacznie ograniczający jego funkcjonowanie 

lub prawidłową eksploatację; przez usuniecie Awarii należy rozumieć przywrócenie 

funkcjonalności lub możliwości prawidłowej eksploatacji Przedmiotu 

Przedsięwzięcia; 

3) Część Aktywna Sieci - aktywnymi elementami sieci są urządzenia, które potrafią 

tworzyć pakiety i zmieniać ich zawartość lub wzmacniać sygnał. 

4)  Cześć Pasywna Sieci - pasywnymi elementami sieci są media transmisyjne, którymi 

przekazywane są pakiety bez ich modyfikacji. W sieci DSS wyłącznym medium 

transmisyjnym jest kabel światłowodowy jednomodowy. 

5) DSS – Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa, regionalna sieć szerokopasmowa 

Województwa Dolnośląskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r.  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 106 

poz. 675, z późn. zm.);  

6) Dzień Roboczy (DR) – dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  . 

7) Infrastruktura - urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia towarzyszące 

niezbędne do ich prawidłowej pracy a w szczególności: kanalizacje, linie kablowe, 

słupy, wieże, maszty, kable, przewody i osprzęt. 

8)  Kierownik – kierownik działu, sekcji, zespołu; 

9)  KPIs (ang. Key Performance Indicators) -  kluczowe wskaźniki efektywności dla 

procesów eksploatacji i realizacji usług świadczonych przez Operatora Infrastruktury 

w Etapie Zarządczym nr 2.  

10) Network Operations Center (NOC) – centrum eksploatacji sieci nazywane również 

"centrum zarządzania siecią", jest to jedno lub więcej miejsc, z których realizowane 

jest monitorowanie i zarządzanie siecią. 

11) Operator Infrastruktury (OI) – strona Umowy, której Podmiot publiczny  

(Województwo) powierzyło  wykonywanie zadań z zakresu o którym mowa w art. 3 

ust.1 pkt 1, 2 i 3 a-b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.); 

12) Operator Sieci Dostępowej (OSD) – przedsiębiorca lub operator telekomunikacyjny 

albo jednostka samorządu terytorialnego prowadząca działalność w zakresie 

telekomunikacji albo podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 

16 lipca 2004 (Dz.U.2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) Prawo telekomunikacyjne, 
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korzystający z Usług hurtowych lub żądający udostępnienia mu takich usług lub 

zawarcia z nim umowy na korzystanie z Usług hurtowych, z wyłączeniem 

Użytkowników Końcowych. 

13) Pracownik - każda osoba zatrudniona w FONDLAR Sp. z o.o. ; 

14)  Prezes – Prezes Zarządu lub inny wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu; 

15) Siła wyższa – nieprzewidywalne wydarzenie, powstające poza kontrolą Strony, po 

podpisaniu Umowy przez obie Strony, uniemożliwiające wykonanie przez Strony 

swoich obowiązków, którego szkodliwym skutkom normalnie istniejącymi środkami 

nie można zapobiec. Za Siłę Wyższą należy uznać w szczególności: wojny, rewolucje, 

pożary, powodzie i inne stany klęski żywiołowej, epidemie, embarga przewozowe, 

ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu oraz katastrofy 

komunikacyjne. Nie stanowi Siły Wyższej awaria środka transportu. 

16) SLA [ang. Service-Level Agreement] – umowa o poziomie świadczonych Usług opisana 

gwarantowanymi przez OI minimalnymi parametrami jakościowymi takimi jak:  Czas 

Usunięcia Awarii (CUA), Roczna Dostępność Usługi (RDU). 

17) Spółka – FONDLAR Sp. z o.o.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

18) Użytkownik końcowy – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka 

organizacyjna) korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej 

świadczonej przez Operatora Sieci Dostępowej lub żądający świadczenia takiej usługi 

od Operatora Sieci Dostępowej dla zaspokojenia własnych potrzeb; 

19) Techniczne Warunki Przyłączenia (TWP) – wszelkie warunki techniczne wydane 

przez właściciela uzbrojenia terenu, określające zasady umieszczania elementów 

planowanej inwestycji w obrębie tego uzbrojenia lub zasady jego wykorzystania na 

potrzeby realizacji inwestycji. 
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2. Podstawa przygotowania raportu rocznego przez przedsiębiorstwo 

FONDLAR Sp. z o.o. 

 

Podstawą przygotowania niniejszego raportu okresowego za okres: 

 dla zakresu formalno-prawnego stan na dzień 31.12.2015 tj. termin przygotowania 

Sprawozdania Finansowego; 

 dla zakresu   merytorycznego stan na dzień 5 lipca 2016 tj. termin przygotowania 

niniejszego raportu,  

jest zobowiązanie zawarte w Umowie Nr DT-SI/1077/15 z dnia 28.08.2015, §18 ust.2. 

„…  

2. Operator Infrastruktury zobowiązany jest do sporządzania, dla celów kontrolnych, 

dokumentacji i raportów w zakresie i trybie określonym w Załączniku nr 1 oraz 

udostępnienia Województwu wszelkich informacji, w tym danych finansowych, 

niezbędnych dla oceny prawidłowości wykonywania Umowy. 

…” 

W świetle zapisów zawartych w Załączniku nr 1 do ww. umowy przedmiotowy 

raport jest produktem dostarczanym w ramach realizacji Etapu technicznego „N” za 

rok 2016, dla którego wg uzgodnionego terminarza dostarczania produktów Etapu 

Zarządczego nr 2, wartość współczynnika N wynosi 7 stąd przyjęta numeracja produkt: 

2.7.6. 

Zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dla umowy DT-SI/1077/15 z dnia 

28.08.2015, tabelą terminów dostarczania produktów Etapu Zarządczego nr 2 oraz  

z danymi przedstawionymi na wykresie Gantta stanowiącym załącznik do produktu  

ID 2.3.1 „Plan dostarczania produktów wchodzących w skład Etapów Technicznych 

realizowanych w trakcie Etapu Zarządczego nr 2” (załączone do pisma L.dz. 

DP/OI/003/2/2016/AT z dnia 25.02.2016) termin dostarczenia raportu upływa w dniu 

5 lipca 2016r. 
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3. Zawartość formalno-prawna i zakres merytoryczny raportu. 

 

Wymagana zawartość merytoryczna raportu określona została w Załączniku nr 1 do Umowy  

Nr DT-SI/1077/15 z dnia 28.08.2015, Rozdział IV pn. „Szczegółowe kryteria jakości  

i akceptacji”, opis produktu o ID 2.N.6 (jak wspomniano wcześniej dla roku 2016 jest to 

produkt 2.7.6) pn. „Raport roczny z działalności operatorskiej”. 

Zgodnie z powyższym raport zawiera następujące zestawienia danych: 

I. Zawartość formalno-prawna: 

a) sprawozdanie finansowe OI zawierające: 

i. bilans,  

ii. rachunek zysków i strat,  

iii. informację dodatkową (tj. wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia).  

-> Sprawozdanie Finansowe Firmy FONDLAR Sp. z o.o. sporządzone na dzień 31.12.2015 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania ,  

 

II. Zawartość - zakres merytoryczny: 

a) liczba klientów z podziałem na kategorie usług*, wg stanu na ostatni dzień okresu 

objętego raportem – stan na dzień 05.07.2016 -> raport przedstawiono w pkt. 4.1, 

 

b) informacja o usługach świadczonych w sieci przez OI*, zawierająca w szczególności 

liczbę usług z podziałem na rodzaje świadczonych usług na ostatni dzień okresu objętego 

raportem – stan na dzień 05.07.2016 -> przedstawiono w pkt. 4.2 ,  

 

* - podział na kategorie i rodzaje świadczonych usług wynika bezpośrednio  

z minimalnego zestawu usług jaki jest zobowiązany świadczyć Operator Infrastruktury 

wskazanych w produkcie ID 2.N.4, podział i szczegółowe zestawienie kategorii oraz 

świadczonych usług ustalony został w porozumieniu z komórką merytoryczną Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  (koncesjodawcy).  

 

c) wyliczenie wartości dopłaty ClawBack, przygotowane na podstawie danych Operatora 

Infrastruktury wskazanych w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający rok 

przygotowania produktu ID 2.N.6 (w tym przypadku ID 2.7.6) oraz innych źródeł 

przyjętych do wyliczenia dopłaty ClawBack wraz z załącznikami 

uwiarygodniającymi wykorzystane dane  -> przedstawiono w pkt. 4.3 , 

 

d) raport KPI  zdefiniowany w opisie produktu ID: 0.0.4: 
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a. analiza wskaźników KPI za okres objęty raportem wraz z załącznikami 
uwiarygodniającymi dane; lista wskaźników jakie musi objąć zakres analiz 
wskaźników KPI: 

i. Terminowość dostarczenia usług, 
ii. Czas dostarczenia usługi, 

iii. Terminowość usuwania Awarii, 
iv. Czas usuwania Awarii, 
v. Liczba Awarii na 100 usług, 

vi. Terminowość udzielenia odpowiedzi, 
vii. Terminowość podpisania umowy, 

viii. Terminowość realizacji kolokacji, 
ix. Terminowość wydawania warunków technicznych, 
x. Terminowość uzgadniania projektów technicznych na przyłączenie do sieci. 

b. zestawienie wskaźników KPI dla każdego z Operatorów Sieci Dostępowych 
korzystających z usług Operatora Infrastruktury, wraz z ich porównaniem z 
wartościami referencyjnymi (wskaźniki jakości) lub przedziałem tolerancji (wskaźniki 
niedyskryminacji),  
 

c. ponadto w przypadku przekroczeń zakresów tolerancji: 
i. Opis powodów przekroczenia, 

ii. Informacja o wdrożonych mechanizmach korygujących  
-> przedstawiono w rozdziale 5 ,  

 

e) raport z przeglądów gwarancyjnych przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym, 

zawierający: 

i. wyniki audytu komponentów infrastrukturalnych, przekazanych przez 

Województwo w dzierżawę lub wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu 

Umowy, w zakresie zgodności ich parametrów z wymaganiami określonymi w 

Dokumentacji przedsięwzięcia oraz wskaźnikami produktu i rezultatu, 

określonymi w Uchwale Nr 3463/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 29.01.2013 o dofinansowaniu Projektu ze środków RPO WD na lata 

2007-2013, 

ii. wyniki i wnioski z weryfikacji skuteczności zaproponowanych przez Operatora 

Infrastruktury procedur utrzymania sieci,  

iii. pozostałe rekomendacje wynikające z przeglądu gwarancyjnego,  

-> przedstawiono w pkt. 4.4 , 

f) informacja o aktualnej wartości następujących wskaźników: 

i. długość Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej [km], 
ii. liczba węzłów szkieletowych [szt.], 
iii. liczba węzłów dystrybucyjnych [szt.], 
iv. liczba węzłów dostępu pasywnego (pasywnych punktów styku) [szt.] 
v. liczba użytkowników końcowych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 

(Dz.U.2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)  Prawo telekomunikacyjne, którzy są 
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podłączeni do sieci DSS za pośrednictwem Operatorów Sieci Dostępowych (na 
podstawie oświadczeń tych operatorów) [szt.]. 

-> przedstawiono w pkt. 4.5 , 
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4. Raport. 

4.1. liczba klientów z podziałem na kategorie usług, wg stanu na ostatni dzień okresu 

objętego raportem (stan na dzień 05.07.2016). 

 

Tabela nr 1 

Lp. Kategoria usługi Liczba klientów 

1 Dzierżawa infrastruktury pasywnej 8* 

2 Usługi teletransmisyjne 4 

3 Internet Access 1 

 

*- w tej chwili jest to liczba klientów dzierżawiących ciemne włókna oraz 

przestrzeń kolokacyjną, natomiast gdy pojawią się klienci dzierżawiący 

inne rodzaje infrastruktury, liczba ta będzie to uwzględniać. 
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4.2 informacja o usługach świadczonych w sieci przez OI, zawierająca  

w szczególności liczbę usług z podziałem na rodzaje świadczonych usług  

na ostatni dzień okresu objętego raportem (stan na dzień 05.07.2016). 

Tabela nr 2 

Lp. Rodzaj świadczonej usługi 
Liczba 

świadczonych 
usług 

Dzierżawa infrastruktury pasywnej: 

1 dzierżawa otworu mikrokanalizacji 0 

2 dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych  4 

3 dzierżawa przestrzeni kolokacyjnej 4 

Usługi teletransmisyjne: 

4 

Usługi transmisji optycznej:   

 dzierżawa kanałów optycznych (udostępnienie 
pojedynczego przezroczystego kanału optycznego tzw. 
„lambdy”), w tym transmisja tzw. „obcej długości fali”, 
zgodnie ze standardem ITU-T G.698.2 (ang. Alien 
wavelength transmission), 

0 

 usługi transmisji punkt-punkt dla dowolnego protokołu, 0 

 Usługi Ethernet:  

5 
 Ethernet Line (Eth LL), Ethernet Virtual Line(VLL), 

Ethernet LAN (VPLS), Ethernet Virtual LAN (VPLS), 
4 

  Carrier of carriers - Metro Ethernet, 0 

 Routing IP:  
6 - IP Leased Lines, 0 
 - IP-VPN, 0 

Internet Access: 

7 Internet Access - Carrier of IP carriers, 0 
8 Internet Access - Quality Internet, 1 
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4.3 wyliczenie wartości dopłaty ClawBack wg danych zawartych w Sprawozdaniu 

Finansowym firmy FONDLAR Sp. z o.o. sporządzonym na dzień 31.12.2015. 

 

   

ClawBack = 0 zł 
 

Bazując na definicji zawartej w załączniku nr 2 do umowy DT-SI/1077/15 z dnia 

28.08.2015r. wysokość dopłaty ClawBack w i-tym roku eksploatacji wyznaczana jest 

zgodnie z następującym wzorem : 

 

𝐶𝑙𝑎𝑤𝐵𝑎𝑐𝑘 = 𝑁𝑎𝑑𝑤𝑦ż𝑘𝑎(𝑖) ×
∑ 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑠𝑝(𝑘)𝑖

𝑘=1

∑ 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑠𝑝(𝑘)  +  ∑ 𝐴𝑚𝑜𝑟(𝐼𝑛𝑤𝑂𝐼 , 𝑘)𝑖
𝑘=1

𝑖
𝑘=1

 

 

Gdzie: 

1) przez „𝑃𝑟𝑧𝑦𝑠𝑝(𝑘)” rozumie się przysporzenie jakie uzyskał OI w k-tym roku, tj. 

różnicę między czynszem rynkowym, a czynszem dzierżawnym zapłaconym 

Województwu w k-tym roku, 

2) przez „𝐴𝑚𝑜𝑟(𝐼𝑛𝑤𝑂𝐼 , 𝑘)” rozumie się wartość amortyzacji inwestycji 

realizowanych przez Operatora Infrastruktury, naliczoną w k-tym roku, ustaloną 

zgodnie ze sprawozdaniem finansowym OI, 

3) przez „𝑁𝑎𝑑𝑤𝑦ż𝑘𝑎(𝑖)” rozumie się nadwyżkę zysku OI ponad średnią rynkową, 

liczona w następujący sposób:  

 

𝑁𝑎𝑑𝑤𝑦ż𝑘𝑎(𝑖)  =  [𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑂𝐼%(𝑖) − 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎%(𝑖)] × 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎó𝑑_𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑦(𝑖)  

 

przy czym: 

- przez „𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑂𝐼%(𝑖)” rozumie się wartość procentową wskaźnika EBITDA 

siągniętego w i-tym roku obrachunkowym przez OI,  

- przez „𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎%(𝑖)” rozumie się średnią wartość procentową wskaźnika 

EBITDA osiągniętego w i-tym roku obrachunkowym dla spółek notowanych na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ujętych w subindeksie 

sektorowym WIG-telekomunikacja, jednak nie mniej niż 0% (zero procent),  

- przez „𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎó𝑑_𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑦(𝑖)” rozumie się przychody netto ze sprzedaży usług 

Operatora Infrastruktury osiągnięte w i-tym roku obrotowym, liczone przed 

opodatkowanie podatkiem VAT, ustalone zgodnie ze sprawozdaniem 

finansowym OI. 
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 W związku z tym, że w roku 2015 firma FONDLAR Sp. z o.o. nie uzyskała 

przychodów netto ze sprzedaży usług Operatora Infrastruktury tj. : 

𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎó𝑑_𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑦(𝑖) = 𝟎 𝑧ł 

Wartość nadwyżki zysku OI liczona zgodnie ze wzorem wykazanym w pkt. 3 wynosi: 

 

𝑁𝑎𝑑𝑤𝑦ż𝑘𝑎(𝑖)  =  [𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑂𝐼%(𝑖) − 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎%(𝑖)] × 𝟎𝑧ł = 𝟎 𝑧ł  

Co za tym idzie wartość dopłaty ClawBack za pierwszy (i=1) rok eksploatacji wynosi: 

 

𝑪𝒍𝒂𝒘𝑩𝒂𝒄𝒌 = 𝟎𝑧ł ×
∑ 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑠𝑝(𝑘)𝑖

𝑘=1

∑ 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑠𝑝(𝑘) + ∑ 𝐴𝑚𝑜𝑟(𝐼𝑛𝑤𝑂𝐼 , 𝑘)𝑖
𝑘=1

𝑖
𝑘=1

= 𝟎𝑧ł 

 

Ponieważ firma FONDLAR Sp. z o.o. w oczywisty sposób nie mogła świadczyć w roku 

2015  tj. w okresie od 18.12.2015 do 31.12.2015, usług Operatora Infrastruktury, 

przychód z tych usług wyniósł w roku 2015 dokładnie 0 zł, w związku z czym nie było 

przesłanek, aby wyodrębniać dane finansowe nowej działalności, rozpoczętej 

niespełna 2 tygodnie przed końcem roku obrotowego i nie przynoszącej jakichkolwiek 

rezultatów. 

W sprawozdaniu finansowym za rok 2016 uwzględniona zostanie potrzeba wykazania 

przychodów pochodzących z działalności operatorskiej oraz przychodów 

pochodzących z pozostałej działalności co bez wątpienia ułatwi przyszłe określenie 

wysokości dopłaty ClawBack. 
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4.4 raport z przeglądów gwarancyjnych przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym (stan na dzień 05.07.2016). 

i. Zestawienie wymagalności prowadzenia przeglądów gwarancyjnych komponentów infrastrukturalnych, przekazanych przez 

Województwo w dzierżawę lub wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy: 

Tabela nr 3: Zestawienie wymagalności oraz wykonanych przeglądów gwarancyjnych    

Lp. Nazwa sprzętu 

Wymagania częstości przeglądów Przyjęte 

interwały 

przeglądów 

Wymagany 

termin 

przeglądu 

Dostawca Zrealizowano 
IPU (opis produktu) Umowy zakupowe* DTR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 Klimatyzacje w CZS i zCZS 
Przegląd całości raz 

w roku 

1 na rok wg. deklaracji 

dostawcy 
 Wg IPU 15.07.2016 AKLIMA nie 

2 Klimatyzacje w WS 
Przegląd całości 2 

razy w roku 

4 razy w roku dla 

gwarancji 5 lat 
2 razy w roku 4 razy w roku 18.06.2016 Netimex tak*** 

3 
System zasilania gwarantowanego  

(siłownie) 

Przegląd całości raz 

w roku 
  Wg IPU****   nie 

4 
System zasilania awaryjnego 

(agregaty)***** 

Przegląd całości raz 

w roku 

Co 50 MT / nie rzadziej 

niż raz na rok 
 Wg IPU 30.11.2016 

ELEM 

(integrator) 
nie 

5 DWDM 
Przegląd całości raz 

w roku 
  Wg IPU****   nie 

6 IP 
Przegląd całości raz 

w roku 
  Wg IPU****   nie 

7 p.POŻ   
Przegląd całości raz w 

roku 

1 raz w 

roku**** 
  nie 

8 SSWiN, KD, CCTV**    
1 raz w 

roku**** 
  nie 

9 Węzły szkieletowe ( kontenery) 
Przegląd całości raz 

na 2 lata 
  Wg IPU****   tak 
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Tabela nr 3. cd. 

Lp. Nazwa sprzętu 

Wymagania częstości przeglądów Przyjęte 

interwały 

przeglądów 

Wymagany 

termin 

przeglądu 

Dostawca Zrealizowano 
IPU (opis produktu) Umowy zakupowe DTR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

10 Węzły dystrybucyjne ( szafy) 
Przegląd całości raz 

na 2 lata 
  Wg IPU****   tak 

11 Studnie kablowe 
Przegląd całości raz 

na 4 lata 
  Wg IPU****   tak 

12 Zasobniki zasobniki Przy otwarciu   Wg IPU****   tak 

13 Kable światłowodowe, ODF 
Przegląd całości raz 

na 10 lat 
  Wg IPU****   Nie 

14 Sieć LAN 
Przegląd całości raz 

w roku 
  Wg IPU****   nie 

15 System paszportyzacji  1 raz w roku  1 raz w roku 07.08.2016 SUNTECH nie 

*- na podstawie umowy z Dostawcą/Wykonawcą jako warunek utrzymania udzielonej gwarancji, 

**- system sygnalizacji włamań, kontroli dostępu, wizyjne systemy nadzoru, 

***- przeglądy zostały zrealizowane w wyznaczonych terminach, protokoły z przeprowadzonych przeglądów stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego 

raportu, 

**** - to nie są przeglądy gwarancyjne wynikające z zawartych z dostawcami umów na utrzymanie gwarancji,  są to przeglądy okresowe realizowane 

zgodnie z uzgodnionym i  zatwierdzonym grafikiem przeglądów okresowych. 

*****- we wszystkich obiektach zainstalowano agregaty firmy FOGO Sp. z o.o. ; zgodnie z instrukcja obsługi dla zespołów prądotwórczych (zaleceniem 

producenta) każdy agregat jest co najmniej raz w miesiącu uruchamiany (próbowany), dla każdego agregatu prowadzona jest książka serwisowa. 

Uwaga:  

przeglądy wykonane i wykazane w pkt. 9, 10, 11, 12 są przeglądami okresowymi wykazanymi i opisanymi w raporcie półrocznym tj. w produkcie ID 2.7.5. 
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ii. Wyniki i wnioski z weryfikacji skuteczności zaproponowanych przez Operatora 

Infrastruktury procedur utrzymania sieci: 

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli nr 3 w pierwszym okresie  

eksploatacji infrastruktury i urządzeń DSS przez FONDLAR Sp. z o.o. (pierwsze 

półrocze) wykonano wszystkie przeglądy gwarancyjne wymagane terminami 

zawartych umów. W ramach wykonanych przeglądów zrealizowano wszystkie 

czynności eksploatacyjne przewidziane w instrukcji eksploatacyjnej urządzeń, co 

potwierdzono w protokołach stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego raportu. 

Żadne z kontrolowanych urządzeń nie wymagało interwencji wykraczającej poza 

zakres standardowych czynności konserwacyjnych. 

 

 

 

iii. pozostałe rekomendacje wynikające z przeglądu gwarancyjnego: 

Wykonane przeglądy gwarancyjne nie wykazały potrzeby prowadzenia 

ponadstandardowych działań utrzymaniowych, co pokazuje że przyjęta przez OI 

strategia utrzymaniowa jest właściwa. 
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4.5 informacja o aktualnej wartości wybranych wskaźników infrastruktury DSS 

(stan na dzień 05.07.2016): 

 

Tabela nr 4 : Aktualne wartości wskaźników stan na dzień 30.06.2016 

Lp. Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika 

1 Długość Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej [km] 1616 

2 Liczba węzłów szkieletowych [szt.] 10* 

3 Liczba węzłów dystrybucyjnych [szt.] 82 

4 Liczba węzłów dostępu pasywnego (PPS) [szt.] 72 

5 

Liczba użytkowników końcowych, którzy są 
podłączeni do sieci DSS za pośrednictwem 
Operatorów Sieci Dostępowych) [szt.]. 
 

1311** 

 
* -  podana liczba uwzględnia  wszystkie węzły szkieletowe sieci DSS łącznie z węzłem 

zCZS zlokalizowanym w Świdnicy. Poniżej podano pełne zestawienie węzłów w sieci 
DSS:  
 

Lp. Nazwa 
Identyfikator węzła 

używany w systemie 
Powiat Gmina 

1 WS1 WS_Bolesławiec bolesławiecki Bolesławiec 

2 WS2 (zCZS) WS_Świdnica świdnicki Świdnica 

3 WS3 WS_Jelenia_Góra jelenio górski Jelenia Góra 

4 WS4 WS_Kłodzko kłodzki Kłodzko 

5 WS5 WS_Legnica legnicki Legnica 

6 WS6 WS_Lubań_Śląski lubański Lubań 

7 WS7 WS_Strzelin strzeliński Strzelin 

8 WS8 WS_Rudna lubiński Rudna 

9 WS9 WS_Wałbrzych wałbrzyski Wałbrzych 

10 WS10 WS_Wrocław wrocławski Wrocław 

 
 

**  - dane dotyczące liczby obsługiwanych użytkowników końcowych pozyskane 
zostały od wszystkich OSD korzystających z usług sieci DSS, co naszym zdaniem 
jednoznacznie świadczy o dużym zaufaniu i bardzo dobrej współpracy OI  
z wszystkimi OSD. 
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5. Raport KPI  zdefiniowany w opisie produktu ID: 0.0.4 

 

 Opisany w definicji produktu ID 0.0.4 zakres raportowanych wskaźników KPI nie 

wyczerpuje katalogu wskaźników  KPI przedstawionych w Załączniku nr 1 do Umowy  

Nr DT-SI/1077/15 z dnia 28.08.2015 przy opisach produktów: 

 

 ID 2.N.1 pn. „Utrzymana w stanie sprawności o gotowości do świadczenia usług sieć 

szerokopasmowa (w tym utrzymana trwałość i aktualności oznakowani składników sieci); 

 ID 2.N.4 pn. „Utrzymana trwałość Minimalnego zakresu świadczonych usług (w tym 

organizacji i systemów wspomagających utrzymanie ich jakości); 

 

W  porozumieniu z komórką merytoryczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego  (przedstawiciela koncesjodawcy) przyporządkowano wskaźniki KPI ujęte w 

opisach produktów ID 2.N.1 i ID 2.N.4 wskaźnikom raportowanym oraz dookreślono definicje 

wskaźników, określonych w  formie opisowej bez podania np. wzoru ich obliczania , a które 

należy raportować w ramach produktu ID 0.0.4.  

 
Szczegółowa tablica przyporządkowania raportowanych do zdefiniowanych wskaźników 

KPI wraz z ich definicjami, opisem sposobu wyznaczania oraz wskazaniem działu OI 

odpowiedzialnego za dostarczenia danych  do ich wyliczenia, przedstawiona została  

w tabeli nr 5. 

W tabeli nr 5 zastosowano następujące oznaczenia działów funkcjonujących  

w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa FONDLAR Sp. z o.o.: 

 DRR – Dział Rozwoju Rynku; 

 CZS – Dział Centrum Zarządzania Siecią; 

 US – Dział Utrzymania Sieci. 
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Tabela nr 5: Zestawienie wskaźników KPI dla produktu ID 0.0.4 

Lp. 
Nazwa 

raportowanego KPI 
Oznaczenie 

KPI 
Definicja Sposób wyznaczania Uwagi 

Dostawca 
danych 

1 
i. Terminowość 
uruchomienia  usług, 

TUU 
Termin uruchomienia usługi na 
sieci DSS  - liczony od daty 
podpisania umowy szczegółowej 

TUUw=(TUt/TU)*100% 

TUUw - procentowy wskaźnik terminowości 
uruchomienia usługi na sieci DSS;                                                                                                        
TUt - liczba usług uruchomionych terminowo;                                                                                                                                           
TU - liczba wszystkich uruchomionych usług; 

liczone dla 
każdego OSD 

DRR 

2 
ii. Średni czas 
dostarczenia usługi, 

SCDU Średni czas dostarczenia usługi SCDU=∑ CDU/LU 
SDCU - średni czas dostarczania usługi;    CDU- 
czas dostarczenia usługi liczony w dniach;   LU- 
liczba dostarczonych usług 

liczone dla 
każdego OSD 

3 
iii. Terminowość 
usuwania Awarii, 

TUA 

Maksymalny czas do 
przywrócenia działania usługi w 
przypadku wystąpienia awarii - 
jest to czas liczony od momentu 
przyjęcia zgłoszenia do 
momentu przywrócenia 
działania Usługi 

UAw=(Ut/U)*100% 

UAw - procentowy wskaźnik liczby przywróconych 
usług w założonym czasie;                                                                                                      
Ut - liczba usług przywróconych w terminie;                                                                                                                                 
U - liczba wszystkich usług przywróconych po 
awarii; 

liczone dla 
każdego OSD 

CZS 

4 
iv. Średni czas 
usuwania Awarii, 

SCUA Średni czas usunięcia awarii 
SCUA=∑ CUA/LA 

SCUA - średni czas usuwania awarii;    CUA- czas 
usuwania awarii;   LA- liczba awarii 

liczone dla 
każdego OSD 

5 
v. Liczba Awarii na 100 
usług, 

LA100 
Wskaźnik liczby 
zarejestrowanych awarii usług 

LA100=A/(LU/100) 

LA100-liczba awarii na 100 usług;     
A- całkowita liczba awarii zarejestrowanych w 
analizowanym okresie czasu; 
LU-liczba wszystkich czynnych usług 

liczone globalnie 
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Tabela nr 5 cd. 

Lp. 
Nazwa 

raportowanego KPI 
Oznaczenie 

KPI 
Definicja Sposób wyznaczania Uwagi 

Dostawca 
danych 

6 
vi. Terminowość 
udzielenia 
odpowiedzi, 

TRW 

Termin rozpatrzenia wniosku - 
liczony od daty zarejestrowania 
przez OI wpływu do daty nadania 
przez OI odpowiedzi  

TRWw=(TRt/TR)*100% 

TRWw - procentowy wskaźnik terminowości 
rozpatrzenia wniosku;                                                                                                        
TRt - liczba wniosków rozpatrzonych terminowo;                                                                                                                                   
TR - liczba wszystkich wniosków; 

liczone dla 
każdego OSD 

DRR 

7 
vii. Terminowość 
podpisania umowy, 

TPUs 

Termin podpisania umowy 
szczegółowej - liczony od daty 
zarejestrowania przez OI 
wniosku o dostarczenie usługi  

TPUsw=(TPst/TPs)*100% 

TPUsw - procentowy wskaźnik terminowości 
zawierania umów szczegółowych;                                                                                                        
TPst - liczba umów podpisanych terminowo;                                                                                                                                               
TPs - liczba wszystkich podpisanych umów; 

liczone dla 
każdego OSD 

8 
viii. Terminowość 
realizacji kolokacji, 

TUUk 
Termin uruchomienia usługi na 
sieci DSS  - liczony od daty 
podpisania umowy szczegółowej 

TUUwk=(TUtk/TUk)*100% 

TUUwk - procentowy wskaźnik terminowości 
uruchomienia usługi na sieci DSS;                                                                                                        
TUtk - liczba usług uruchomionych terminowo;                                                                                                                                           
TUk - liczba wszystkich uruchomionych usług; 

liczone dla 
każdego OSD 

9 
ix. Terminowość 
wydawania warunków 
technicznych, 

WTT 
termin wydania warunków 
technicznych / udzielenia 
odpowiedzi na zapytanie  

WTTw=(WTt/WT)*100% 
WTTw - procentowy wskaźnik terminowości 
wydania warunków/udzielenia odpowiedzi;                                                                                                        
WTt - liczba warunków wydanych terminowo;                                                                                                                                           
WT - liczba wszystkich wydanych warunków; 

liczone globalnie 
- to przeważnie 
nie są OSD 
korzystający z 
usług DSS 

10 

x. Terminowość 
uzgadniania projektów 
technicznych na 
przyłączenie do sieci. 

WTTp 
termin wydania warunków 
technicznych / udzielenia 
odpowiedzi na zapytanie  

WTTwp=(WTtp/WTp)*100% 

WTTwp - procentowy wskaźnik terminowości 
uzgadniania projektów;                                                                                                        
WTtp - liczba projektów uzgadnianych terminowo;                                                                                                                                           
WTp - liczba wszystkich uzgodnionych projektów; 

liczone globalnie 
- to przeważnie 
nie są OSD 
korzystający z 
usług DSS 

US 
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5.1 Wskaźniki KPI raportowane przez Dział Rozwoju Rynku. 

 

UWAGA: 

1. We wszystkich opracowaniach dotyczących wskaźników jakościowych, ze względu na 

ochronę tajemnicy handlowej, wykazano tylko kodowe oznaczenia operatorów OSD 

używane w systemach OI do identyfikacji kontrahenta - nie podając pełnych danych 

operatorów. 

2. Sposób uporządkowania zestawień wskaźników KPI określony został w definicji 

produktu ID 0.0.4, pkt. 2 b., wg którego należy przygotować zestawienie wskaźników 

KPI dla każdego z Operatorów Sieci Dostępowych korzystających z usług Operatora 

Infrastruktury, wraz z ich porównaniem z wartościami referencyjnymi (wskaźniki 

jakości) lub przedziałem tolerancji (wskaźniki niedyskryminacji).  

 

5.1.1 Terminowość uruchomienia usług – TUU 

 

W tabeli nr 6 przedstawiono aktualne wartości wskaźnika TUU.  

Tabela nr 6 

Lp. 
Kod 

oznaczenia 
OSD 

TUt TU TUU* 
Wg definicji dla produktu 2.N.4 

Wartość 
referencyjna 

Tolerancja 

1 X001 6 6 100% 100% 3% 

2 I001 1 1 100% 100% 3% 

3 I002 2 2 100% 100% 3% 

4 I003 1 1 100% 100% 3% 

5 I005 1 1 100% 100% 3% 

6 I006 1 1 100% 100% 3% 

7 I007 2 2 100% 100% 3% 

8 I010 1 1 100% 100% 3% 

9 I012 2 2 100% 100% 3% 

 

Zestawienie danych stanowiące podstawę wyliczenia powyższych wskaźników 

terminowych KPI stanowi Załącznik nr 3 do raportu. 
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*- liczone od daty podpisania Umowy Szczegółowej tj. kolumna nr 5 z Załącznika nr 3,  

do chwili uzyskania gotowości OI do świadczenia usługi tj. kolumna nr 8 z Załącznika nr 3. 

Wymagany termin uruchomienia usługi podano w kolumnie nr 9 Załącznika nr 3. 

 

Wniosek: 

Wszyscy operatorzy OSD, z którymi OI zawarł umowy uzyskali dostęp  

do zakontraktowanych usług zgodnie z wymogami zawartymi w definicjach wskaźników 

dla produktu ID 2.N.4. 
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5.1.2 Terminowość realizacji kolokacji – TUUk 

 

W tabeli nr 7 przedstawiono aktualne wartości wskaźnika TUUk. 

 

Tabela nr 7 

Lp. 
Kod 

oznaczenia 
OSD 

TUtk TUk TUUk* 
Wg definicji dla produktu 2.N.4 

Wartość 
referencyjna 

Tolerancja 

1 X001 2 2 100% 100% 3% 

2 I002 1 1 100% 100% 3% 

3 I005 1 1 100% 100% 3% 

4 I007 1 1 100% 100% 3% 

5 I012 1 1 100% 100% 3% 

 

Zestawienie danych stanowiące podstawę wyliczenia niniejszych wskaźników 

terminowych KPI stanowi Załącznik nr 3 do raportu. 

 

*- liczone od daty podpisania Umowy Szczegółowej tj. kolumna nr 5 z Załącznika nr 3,  

do chwili uzyskania gotowości OI do świadczenia usługi tj. kolumna nr 8 z Załącznika nr 3. 

Wymagany termin uruchomienia usługi podano w kolumnie nr 9 Załącznika nr 3. 

 

Wniosek: 

Wszyscy operatorzy OSD, z którymi OI zawarł umowy w pierwszym półroczu 2016 uzyskali 

dostęp do zakontraktowanej usługi kolokacji zgodnie z wymogami zawartymi  

w definicjach wskaźników dla produktu ID 2.N.4. 
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5.1.3 Terminowość wydawania warunków technicznych – WTT 

 

W tabeli nr 8 przedstawiono aktualne wartości wskaźnika WTT 

Tabela nr 8 

Lp. WTt WT  WTT* 
Wg definicji dla produktu 2.N.1 

Wartość 
referencyjna 

Tolerancja 

1 15 15 100% 100% 10% 

 

*- wydane warunki techniczne TWP dla usług ujętych w zawartych Umowach 

Szczegółowych, wg zestawienia zakontraktowanych usług w kolumnie nr 3 Załącznika nr 

3. Czas liczony jest od chwili złożenia wniosku tj. kolumna 4 Załącznika nr 3 do chwili 

zawarcia umowy szczegółowej tj. kolumna nr 5 Załącznika nr 3 (załącznikiem do umowy 

szczegółowej są techniczne warunki przyłączenia TWP przygotowane po złożeniu przez 

Klienta wniosku/zamówienia na usługę)  

 

Wniosek: 

100% zapytań o warunki techniczne zostało obsłużonych zgodnie z wymogami zawartymi  

w definicjach wskaźników dla produktu ID 2.N.1. 
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5.1.4 Średni czas dostarczenia usługi - SCDU 

Wskaźnik SCDU jest wskaźnikiem, który nie został określony w ramach definicji 

produktów ID 2.N.1 i ID 2.N.4. Definicja wskaźnika, przedstawiona w tabeli nr 5, została 

przygotowana w porozumieniu z UMWD na potrzeby niniejszego raportu okresowego dla 

produktu ID 0.0.4 . 

  

W tabeli nr 9 przedstawiono aktualne wartości wskaźnika SCDU. 

Tabela nr 9 

Lp. 
Kod 

oznaczenia 
OSD 

∑ CDU* LU SCDU 

1 X001 15,00** 6 2,50 

2 I001 2,00 1 2,00 

3 I005 1,00 1 1,00 

4 I006 2,00 1 2,00 

5 I010 2,00 1 2,00 

6 I012 4,00 2 2,00 

      średnie SCDU 1,92 

 

*- czasy liczone pomiędzy data popisania protokołu przekazania usługi podaną  

w kolumnie 10 Załącznika nr 3 i datą rozpoczęcia świadczenia usługi podana w kolumnie 

nr 11 Załącznika nr 3. 

**- protokoły przekazania usług zostały przetrzymane i podpisane przez OSD z datą 

późniejszą, stąd różnica pomiędzy podaną w załączniku datą podpisania protokołu  

a rzeczywistą datą przygotowania i przekazania protokołu do OSD. 

 

Wniosek: 

Średni czas dostarczenia usługi dla poszczególnych OSD z którymi OI zawarł umowy  

w pierwszym półroczu 2016 waha się w granicach od 1,00 DR do 2,50 DR. Uśredniony czas 

dla wszystkich OSD oscyluje wokół wartości 1,92 DR. 

 

 



 

FONDLAR Sp. z o.o. 
Raport roczny z działalności  

operatorskiej 
Produkt 2.7.6 

wersja:  
03 

Strona  
25 z 29 DSS Operator 

  

 

5.1.5 Terminowość udzielania odpowiedzi – TRW. 

 

W tabeli nr 10 przedstawiono aktualne wartości wskaźnika TRW. 

Tabela nr 10 

Lp. 
Kod 

oznaczenia 
OSD 

TRt* TR* TRW** 
Wg definicji dla produktu 2.N.4 

Wartość 
referencyjna 

Tolerancja 

1 X001 3 3 100% 100% 20% 

2 I001 2 2 100% 100% 20% 

3 I002 3 3 100% 100% 20% 

4 I003 2 2 100% 100% 20% 

5 I004 1 1 100% 100% 20% 

6 I005 2 2 100% 100% 20% 

7 I006 2 2 100% 100% 20% 

8 I007 3 3 100% 100% 20% 

9 I008 1 1 100% 100% 20% 

10 I009 1 1 100% 100% 20% 

11 I010 2 2 100% 100% 20% 

12 I011 1 1 100% 100% 20% 

13 I012 3 3 100% 100% 20% 

14 H001 1 1 100% 100% 20% 

 

Zestawienie danych stanowiące podstawę wyliczenia niniejszych wskaźników 

terminowych KPI stanowią Załączniki nr 3 i nr 4 do raportu. 

 

*- sumy liczby umów ramowych i szczegółowych zawartych z poszczególnymi OSD, 

**- dotyczy terminów liczonych od chwili wpłynięcia wniosku do momentu zawarcia 

Umowy Ramowej – kolumny 5 i 6 Załącznika nr 4 oraz Umów Szczegółowych – kolumny 

4 i 5 Załącznika nr 3.  

 

 W związku z tym, iż nie generuje się żadnych dokumentów pośrednich w analizie przyjęto 

jako odpowiedź na złożony wniosek/zamówienia traktować gotową Umowę Ramową 

bądź Szczegółową zawartą z OSD. 
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Wniosek: 

Wszystkie wnioski dotyczące zawarcia umów ramowych, umów szczegółowych oraz 

aneksów do umów zawartych wcześniej, złożone przez OSD były rozpatrywane 

terminowo zgodnie z wymogami zawartymi w definicjach wskaźników dla produktu  

ID 2.N.4. 

 

5.1.6 Terminowość podpisania umowy – TPUs. 

 

W tabeli nr 11 przedstawiono aktualne wartości wskaźnika TPUs. 

Tabela nr 11 

Lp. 
Kod 

oznaczenia 
OSD 

TPst* TPs* TPUsw** 
Wg definicji dla produktu 2.N.4 

Wartość 
referencyjna 

Tolerancja 

1 I001 1 1 100% 100% 3% 

2 I002 2 2 100% 100% 3% 

3 I003 1 1 100% 100% 3% 

4 I005 1 1 100% 100% 3% 

5 I006 1 1 100% 100% 3% 

6 I007 2 2 100% 100% 3% 

7 I010 1 1 100% 100% 3% 

8 I012 2 2 100% 100% 3% 

 

Zestawienie danych stanowią ce podstawę wyliczenia niniejszych wskaźników 

terminowych KPI stanowi Załącznik nr 3 do raportu. 

*- sumy liczby umów szczegółowych zawartych z poszczególnymi OSD, 

**- dotyczy terminów liczonych od daty wpływu wniosku do daty zawarcia Umów 

Szczegółowych – kolumny 4 i 5 Załącznika nr 3.  

Wniosek: 

Wszystkie umowy szczegółowe zostały podpisane zgodnie z wymogami zawartymi  

w definicjach wskaźników dla produktu ID 2.N.4.  

 

  



 

FONDLAR Sp. z o.o. 
Raport roczny z działalności  

operatorskiej 
Produkt 2.7.6 

wersja:  
03 

Strona  
27 z 29 DSS Operator 

  

 

5.2 Wskaźniki KPI raportowane przez Dział Centrum Zarządzania Siecią. 

 

5.2.1 Terminowość usuwania awarii – TUA 

 

Tabela nr 12 zawiera  wartości wskaźnika KPI pozwalającego na pomiar skuteczności 

usuwania awarii liczony w odniesieniu do terminowości usuwania awarii usług 

wykorzystywanych przez konkretnych OSD. Zarejestrowane do tej pory awarie nie 

spowodowała przerwy w dostarczaniu usługi dla jakiegokolwiek OSD. Nie ma zatem 

możliwości wyznaczenia aktualnej wartości wskaźnika TUA. 

 
Tabela nr 12  

Lp. 
Kod 

oznaczenia 
OSD 

Ut U TUA 
Wg definicji dla produktu 2.N.4 

Wartość 
referencyjna 

Tolerancja 

- Brak - - 0% 100% 4% 

 

 

5.2.2 Średni czas usunięcia awarii - SCUA 

 

Wskaźnik SCUA jest wskaźnikiem, który nie został określony w ramach definicji 

produktów ID 2.N.1 i ID 2.N.4. Definicja wskaźnika, przedstawiona w tabeli nr 5, została 

przygotowana w porozumieniu z UMWD na potrzeby niniejszego raportu okresowego. 

Tabela nr 13 Została przygotowana do rejestracji i wyznaczania wartości KPI 

pozwalającego na weryfikację średnich czasów usuwania awarii. Parametr SCUA 

liczony jest w odniesieniu do czasu usuwania awarii ograniczających możliwości 

usługowe konkretnym OSD, ponieważ jedyna zarejestrowana do tej pory awaria nie 

spowodowała przerwy w dostarczaniu usługi dla jakiegokolwiek OSD, nie ma 

możliwości wyznaczenia aktualnej wartości wskaźnika SCUA. 

Tabela nr 13 

Lp. 
Kod 

oznaczenia 
OSD 

∑ CUA LA SCUA 

 - Brak - - - 
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5.2.3 Liczba awarii na 100 usług – LA100 

 

Wskaźnik LA100 jest wskaźnikiem, który nie został określony w ramach definicji 

produktów ID 2.N.1 i ID 2.N.4. Definicja wskaźnika, przedstawiona w tabeli nr 5, została 

przygotowana w porozumieniu z UMWD na potrzeby niniejszego raportu okresowego 

ID 0.0.4 . 

Do dnia 05.07.2016 (termin pobrania danych rapowych) nie uruchomiono 100 

usług w związku z czym nie ma możliwości wyznaczenia wartości parametru LA100. 

5.3 Wskaźniki KPI raportowane przez Dział Utrzymania Sieci. 

5.3.1 Terminowość wydawania warunków technicznych / uzgadniania projektów 

technicznych na przyłączenie do sieci  – WTTp 

 

W tabeli nr 14 przedstawiono aktualne wartości wskaźnika WTTp 

Tabela nr 14 

Lp. WTtp WTp WTTp 
Wg definicji dla produktu 2.N.1 

Wartość 
referencyjna 

Tolerancja 

1 57 58* 98,3% 100% 10% 

2** - - - 100% 10% 

Wniosek: 

98,3% zapytań o warunki techniczne zostało obsłużonych zgodnie z wymogami zawartymi  

w definicjach wskaźników dla produktu ID 2.N.1. 

Szczegółowe zestawienie wydanych warunków technicznych zawarto w Załączniku nr 5. 

*- warunków technicznych dla przewidywanych kolizji z  infrastrukturą sieci DSS. 

**- na przyłączenie OSD do sieci DSS. 
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6. Spis załączników: 

6.1 Sprawozdanie finansowe Firmy FONDLAR Sp. z o.o. sporządzone na dzień 

31.12.2015. 

6.2 Protokoły wykonania przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych  

w Węzłach Szkieletowych sieci DSS. 

6.3 Zestawienie umów szczegółowych zawartych przez FONDLAR Sp. z o.o.  

w pierwszym okresie eksploatacji. 

6.4 Zestawienie umów ramowych zawartych przez FONDLAR Sp. z o.o. w pierwszym 

okresie eksploatacji. 

6.5 Zestawienie uzgodnień wydanych przez FONDLAR Sp. z o.o. w pierwszym okresie 

eksploatacji. 

 




