Cennik opłat za opracowanie i wydanie Warunków Technicznych i uzgodnień zgłaszanych do Nexera
Tabela 1. Opłaty za opracowanie i wydanie Warunków Technicznych i uzgodnień.

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Pozycja

Opracowanie i wydanie
Warunków Technicznych na
zabezpieczenie infrastruktury

Opracowanie i wydanie
Warunków Technicznych na
przełożenie infrastruktury
Opracowanie i wydanie
Warunków Technicznych na
nawiązanie do sieci NEXERA

Uzgodnienie/opinia projektów
dla którego zostały wydane
warunki techniczne na
przełożenie/zabezpieczenie sieci
Nexera

Uzgodnienie bez wydanych
warunków technicznych
(standardowe uwagi),
uzgodnienie projektowanej sieci,
dróg, budynków oraz budowli

Uzgodnienie projektu na
nawiązanie do sieci NEXERA

Wywiad branżowy

Prolongata - przedłużenie
terminu ważności uzgodnienia.

Jednostka
za pierwsze trasowe 100
metrów
powyżej 100 metrów, za każde
następne rozpoczęte trasowe
100 metrów

od 01.07.2021

Do 31.06.2021

Opłata Netto
[PLN]

Opłata Netto
[PLN]

170
200
[Za opracowanie]

85

za pierwsze trasowe 100
metrów

250

powyżej 100 metrów, za każde
następne rozpoczęte trasowe
100 metrów

100

[Za opracowanie]

opracowanie

150

150

za pierwsze trasowe 100
metrów

150

150

50

50

200

200

100

100

150

110

50

50

200

130

100

100

120

120

200

200

50

50

100

100

Poz.1-7

Poz.1-7

powyżej 100 metrów, za każde
następne rozpoczęte trasowe
100 metrów
uzgodnienie budynków i
budowli podziemnych, bez
naliczania dodatkowych opłat
za przyłącza,
uzgodnienie/opinia z
wynikiem negatywnym
za pierwsze trasowe 100
metrów
powyżej 100 metrów, za każde
następne rozpoczęte trasowe
100 metrów
uzgodnienie budynków i
budowli podziemnych, bez
naliczania dodatkowych opłat
za przyłącza,
uzgodnienie/opinia z
wynikiem negatywnym
opracowanie
za pierwsze trasowe 500
metrów
powyżej 500 metrów, za każde
następne rozpoczęte trasowe
250 metrów
nie zostało nic dobudowane
jeżeli były zmiany na sieci
NEXERA., które skutkują
potrzebą wykonania nowego
uzgodnienia pobierana jest
opłata według cennika jak dla
nowego uzgodnienia

300

Opis
Wnioskodawca występuje o wydanie
Warunków Technicznych
Kolizja nie wymaga przełożenia
infrastruktury NEXERA, wymaga
jedynie zabezpieczenia istniejących
urządzeń telekomunikacyjnych
wchodzących w kolizję z projektowaną
inwestycją.
Wnioskodawca występuje o wydanie
Warunków Technicznych
Kolizja wymaga przełożenie istniejącej
infrastruktury telekomunikacyjnej
NEXERA wchodzącej w kolizję z
projektowaną inwestycją.
Wnioskodawca występuje o wydanie
Warunków Technicznych na
nawiązanie do sieci NEXERA
Wnioskodawca występuje o
uzgodnienie Projektu Wykonawczego
przełożenia/zabezpieczenie sieci
Nexera.

Wnioskodawca występuje o
uzgodnienie projektu,
W projekcie nie występuje kolizja lub
występująca kolizja nie wymaga
przełożenia infrastruktury NEXERA,
wymaga jedynie zabezpieczenia
istniejących urządzeń
telekomunikacyjnych wchodzących w
kolizję z projektowaną inwestycją
(standardowe uwagi).
Wnioskodawca występuje o
uzgodnienie projektu na nawiązanie do
sieci NEXERA
Zapytania o kanał technologiczny
Zapytania o infrastrukturę
Aktualizacja i naniesienie zmian
potwierdzenie za zgodność
Wnioskodawca występuje o
przedłużenie terminu ważności
uzgodnienia
Uzgodniony projekt jest nadal aktualny
Sieć NEXERA w tym miejscu nie uległa
zmianom.

Cennik wykonywania Nadzoru Właścicielskiego / Odbioru Prac na sieci Nexera
Tabela 1. Opłaty za wykonanie Nadzoru Właścicielskiego w standardowych godzinach pracy (Dni Robocze 8:00-16:00)

Lp.

Pozycja

od 01.07.2021

Do 31.06.2021

Jednostka

Opłata Netto
[PLN]

Opłata Netto
[PLN]

1

Opłata początkowa

Okres do 2 godzin

240

200

2

Dodatkowy Nadzór w trybie Ciągłym

1 osobo-godzina*

90

70

3

Dodatkowy Nadzór w trybie Nieciągłym

1 osobo-godzina*

120

100

4

Opłata za niestawienie się pracowników OK
w umówionym terminie

Zdarzenie

200

200

*po początkowym okresie 2 godzin
Tabela 2. Opłaty za wykonanie Nadzoru Właścicielskiego w niestandardowych godzinach pracy (Dni Robocze poza 8:0016:00, soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy)

Lp.

Pozycja

od 01.07.2021

do 31.06.2021

Jednostka

Opłata Netto
[PLN]

Opłata Netto
[PLN]

1

Opłata początkowa

Okres do 2 godzin

480

400

2

Dodatkowy Nadzór w trybie Ciągłym

1 osobo-godzina*

180

100

3

Dodatkowy Nadzór w trybie Nieciągłym

1 osobo-godzina*

240

200

4

Opłata za niestawienie się pracowników
OK w umówionym terminie

Zdarzenie

400

400

*po początkowym okresie 2 godzin

Wszelkie prace związane z korzystaniem z sieci NEXERA, wykonywane przez OK (firmy trzecie) prowadzone są pod
nadzorem NEXERA lub Partnera Współpracującego z NEXERA.
Nadzór jest sprawowany przez NEXERA lub Partnera Współpracującego z NEXERA w sposób:
a) Ciągły – przez cały czas trwania prac OK. Na bieżąco jest weryfikowana poprawność wykonania prac,
b) Nieciągły – Obecność nadzorującego co najmniej na początku i na końcu prac planowych, gdy weryfikowana jest
poprawność wykonywanych przez OK prac.

Tabela 3. Opłaty za wykonanie Odbioru Prac

Lp.

Pozycja

1

Odbiór końcowy – dokumentacja
powykonawcza / rozpływ włókien

2

Odbiór częściowy

3

Odbiór jakości kabla optycznego / pomiar
ciągłości włókien optycznych wraz z
tłumiennością

od 01.07.2021

Do 31.06.2021

Jednostka

Opłata Netto
[PLN]

Opłata Netto
[PLN]

zdarzenie

400

400

200

200

199

199

55

55

Zdarzenie
– za każdy przeprowadzony odbiór
częściowy
Za pierwsze włókno
- za każde kolejne włókno

Wysokość opłaty jest naliczana zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Partnera Współpracującego i realizującego w
imieniu Nexera proces uzgodnień i warunków technicznych.
Wyliczona opłata jest kwotą netto i w fakturze zostanie powiększona o należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w
dniu wystawienia faktury.
Faktura za wykonaną usługę jest wystawiana przez Partnera Współpracującego z Nexera w zakresie prac objętych cennikiem
i dostarczona drogą elektroniczną lub pocztą – zgodnie z wnioskiem.
Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń i wymagań wynikających z otrzymanych warunków technicznych czy
uzgodnień. W przypadku nie wywiązywania się z nałożonych obowiązków (w tym opłaty zgodnej z cennikiem) Nexera Sp. z
o.o. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowalnego oraz wstrzyma wykonywanie
wszelkich prac na swoich obiektach.
Inwestor i osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz zobowiązani są do powiadamiania Przedstawiciela Nexera lub
Partnera Współpracującego o każdorazowym rozpoczęciu prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej Nexery.
Prace wykonywane muszą być pod nadzorem kierownika robót, wszelkie odstępstwa od zatwierdzonej przez Nexera lub
Partnera Współpracującego dokumentacji i harmonogramów muszą być uzgodnione z upoważnionymi przedstawicielami
Nexera lub Partnerowi Współpracującemu.
Inwestor i osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz zobowiązane są o zauważonych przez siebie zagrożeniach dla
infrastruktury Nexera bezzwłocznie powiadomić przedstawiciela Nexery lub Partnera Współpracującego.
Za utrzymanie porządku, przestrzegania przepisów prawa odpowiada Inwestor i osoby działające w jego imieniu i na jego
rzecz.

