
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu usług kolokacji KPT 

 CENNIK 

Tabela nr 1. Wysokość opłat za najem Powierzchni Kolokacyjnej: 

Kolokacja 
cena podstawowa  

(zł netto 
miesięcznie) 

cena z 30% 
de minimis 

(zł netto miesięcznie) 

Najem powierzchni kolokacyjnej do 19U 75,00 zł za każde U 52,50 zł za każde U 

Najem powierzchni kolokacyjnej 20U (1/2 szafy rack Usługodawcy) 900,00 zł 630,00 zł 

Najem powierzchni kolokacyjnej 40U (pełna szafa rack Usługodawcy) 1.500,00 zł 1050,00 zł 

1 szt. adres publiczny IP1 10 zł n/d 

Tabela nr 2. Wysokość opłat za usługi konfiguracyjne i wsparcia Usługodawcy: 

Elementy podlegające opłacie 
cena podstawowa 

(zł netto) 

cena z 50% 
de minimis 
(zł netto) 

Usługi w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:00 150 zł/h 75 zł/h 

Usługi w soboty i poza godz. pracy w dni powszednie (16:00 – 22:00; 
6:00 – 8:00) 

225 zł/h n/d 

Usługi w nocy (22:00-6:00), niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 300 zł/h n/d 

Tabela nr 3. Wysokość opłat za energię elektryczną (prądem przemiennym (AC) o napięciu 230V) 
doprowadzoną do Urządzeń Najemcy: 

Wg wzoru: 

Sublicznik (ilość kWh) x Stawka (zł/kWh) x PUE, gdzie 

Sublicznik - wskazania zużycia kWh na gniazdach przyłączeniowych Urządzeń Najemcy w okresie rozliczeniowym 

Stawka - zgodnie z obowiązującymi stawkami według umowy Usługodawcy z dostawcą energii elektrycznej w 
okresie rozliczeniowym 

PUE - współczynnik PUE, obejmujący narzut z tytułu pracy urządzeń zapewniających oferowane warunki w Miejscu 
Kolokacji, określony w Specyfikacji Warunków Technicznych. Obowiązujący współczynnik: 1,5. 

Opłaty za dostęp do internetu: 

Zgodnie z Regulaminem i cennikiem usług dostępu do Internetu. 

1. Kwoty określone w Cenniku są kwotami netto i będą każdorazowo powiększane o wartość podatku od 
towarów i usług. 

2. W przypadku, gdy okres najmu Powierzchni nie obejmuje pełnego miesiąca, opłaty abonamentowe, o 
których mowa w Tabeli nr 1 naliczane są w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za każdy rozpoczęty dzień 
najmu. 

3. Opłaty określone w Cenniku naliczane będą przez Usługodawcę na koniec każdego okresu rozliczeniowego 
(ostatni dzień miesiąca kalendarzowego), w sposób następujący: 

a. za najem Powierzchni – miesięcznie z dołu, począwszy od dnia wydania Najemcy przedmiotu najmu 
określonego w protokole zdawczo-odbiorczym Powierzchni Kolokacyjnej, aż do dnia zwrotu 
przedmiotu najmu, określonego w protokole zdawczo-odbiorczym Powierzchni Kolokacyjnej, 

b. za usługi konfiguracyjne i wsparcie Usługodawcy – miesięcznie z dołu, według rzeczywistego czasu 
trwania potwierdzonego formularzem dokumentującym liczbę godzin Interwencji Usługodawcy, za 
każdą rozpoczętą godzinę pracy służb Usługodawcy z uwzględnieniem pory doby i trybu realizacji 
Interwencji Usługodawcy w okresie rozliczeniowym, 

c. za zużycie energii elektrycznej – miesięcznie z dołu, aż do dnia zwrotu Urządzeń Najemcy, 
określonego w protokole zdawczo-odbiorczym Urządzeń Najemcy. 

d. Z tytułu dostępu do internetu – zgodnie z warunkami Regulaminu dostępu do usług internetu. 

                                                           
1 Pierwszy adres publiczny w cenie usługi. 


