CENNIK
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
za usługi dostępu telekomunikacyjnego
do placówek oświatowych

wersja z dnia 14 lipca 2020 r.

Cennik TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. za usługi świadczone do jednostek oświatowych (v. 12052020)

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym dokumencie należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem
nadanym w „Wymaganiach dla podłączenia Jednostek oświatowych do drugiego i trzeciego
konkursu w ramach działania 1.1 POPC”1 (dalej „Wymagania POPC dla JO”) oraz „Wzorze
Umowy Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym i o świadczeniu usług telekomunikacyjnych
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.” (dalej „Oferta dla GD”).
Niniejszy cennik stanowi integralną część Wymagań POPC dla JO które w pkt 2 szczegółowo
określają warunki współpracy międzyoperatorskiej w zakresie świadczenia usług dostępu
do placówek oświatowych, w tym warunki usługi szerokopasmowego dostępu do tych
placówek na sieci szerokopasmowej wybudowanej, rozbudowanej lub przebudowanej
z wykorzystaniem środków publicznych, przyznanych w ramach trzeciego konkursu dla
działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Opłaty określone w niniejszym cenniku dotyczą wyłącznie Sieci POPC.
Opłaty określone w niniejszym cenniku są opłatami maksymalnymi, tj. TOK może stosować
opłaty niższe. Będą one stosowane z zachowaniem zasad równego traktowania
i niedyskryminacji OK.
Opłaty określone w niniejszym cenniku są podane w ujęciu netto.
Do Usług nieujętych w niniejszym cenniku stosuje się odpowiednio Ofertę dla GD.
1. Usługa Dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych zestawionych pomiędzy JO a PPD,
PWR lub WSD.
Opłaty jednorazowe
Usługa

Opłata (zł)

Udostępnienie usługi 1j

1101
Opłaty abonamentowe

Usługa

Opłata (zł/mc/100 m)

Utrzymanie usługi 1j

6,438

2. Usługa transmisji danych od jednostki oświatowej do PWR lub WSD.
Opłaty jednorazowe
Usługa

Opłata (zł)

Uruchomienie usługi dla danej JO

1300,81

Uruchomienie portu 10 GE

12 590,99

Uruchomienie portu 1 GE

2 876,64
Opłaty abonamentowe

1

Usługa

Opłata (zł/mc/łącze)

Utrzymanie usługi za jedną JO w danym adresie
– 100 Mbps (Download)/100 Mbps (Upload)
Utrzymanie dodatkowego bloku przepustowości
za jedną JO w danym adresie –
50 Mbps (Download)/50 Mbps (Upload)

227
70

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Wymagania_dla_podlaczenia_jednostek_oswiatowych_POPC_III-konkurs.pdf
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