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Operator WSS sp. z o.o.
ul. Polna 68-72a/1
60-803 Poznań
Pismem z dnia 1 lipca 2016 r. (data wpływu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu
4 lipca 2016 r.), zmodyfikowanym następnie pismem z dnia 2 grudnia 2016 r. (data wpływu
do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 8 grudnia 2016 r.), Operator WSS sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (dalej „Operator WSS”) poinformował Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) o planowanej zmianie treści „Umowy ramowej
Operatora WSS o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej
wybudowanej z udziałem środków pomocowych UE” (dalej „Umowa ramowa”) oraz zwrócił
się z wnioskiem o akceptację zmodyfikowanej Umowy ramowej. Modyfikacja względem
uprzednio zaakceptowanej Umowy ramowej polegała m.in. na dodaniu do zakresu
oferowanych przez Operatora WSS, usługi IP VPN (Virtual Private Network). W odpowiedzi
na powyższe pismo Operatora WSS, Prezes UKE wskazuje co następuje.
Prezes UKE, pismem z dnia 30 grudnia 2014 r. znak DHRT-WPS-6082-1/14(6), wydał opinię
zatwierdzającą Umowę ramową1.
Zmiana Umowy ramowej poprzez wprowadzenie do oferty Operatora WSS dodatkowej
(nieobowiązkowej) usługi IP VPN przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tej oferty,
poszerzenia możliwości wykorzystania sieci, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na rozwój
konkurencji w regionie.
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W projekcie Umowy ramowej Operator WSS zaproponował ponadto ograniczenie
możliwości dochodzenia, na podstawie Umowy ramowej, odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych, przedstawiając szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie.
W ocenie Prezesa UKE ww. zmiany nie wpłyną w żaden sposób na ograniczenie dostępu
do usług hurtowych oferowanych przez Operatora WSS. Prezes UKE stwierdził, że zmiany
wprowadzone do Umowy ramowej są zgodne z postanowieniami decyzji Komisji
Europejskiej z dnia 23 maja 2012 r. nr C(2012)3425, dotyczącej notyfikacji pomocy państwa
SA.33222(2011/N) pn. Polska Budowa wielkopolskiej sieci szerokopasmowej, w zakresie
zapewnienia niedyskryminujących warunków gwarantujących otwarty, efektywny dostęp
na niedyskryminujących warunkach. W związku z powyższym, Prezes UKE nie zgłasza
zastrzeżeń do zmienionej Umowy ramowej przekazanej przez Operatora WSS.
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Prezes UKE wskazuje jednocześnie, że w wyniku przeprowadzonej aktualizacji poziomu
opłat rynkowych za usługi hurtowe oferowane przez operatorów Regionalnych Sieci
Szerokopasmowych, stwierdzono obniżenie poziomu tych opłat2. Operatorzy Regionalnych
Sieci Szerokopasmowych mogą w każdym czasie zwrócić się do Prezesa UKE z propozycją
dokonania zmian w zakresie oferowanych warunków współpracy, w tym również w zakresie
wysokości opłat hurtowych. W szczególności aktualizacja poziomu opłat rynkowych pozwala
na zastosowanie przez operatorów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych bardziej
elastycznych warunków dostępu hurtowego poprzez dalsze obniżanie opłat za usługi hurtowe.
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Otrzymują:
1. Operator WSS sp. z o.o.
ul. Polna 68-72a/1
60-803 Poznań
2. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 Wysogotowo
Prezes UKE w dniu 17 listopada 2016 r. opublikował zaktualizowane poziomy opłat rynkowych za usługi hurtowe oferowane przez
operatorów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych, http://uke.gov.pl/aktualizacja-referencyjnych-cen-rynkowych-dla-rss-20914
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