Poznań, 24 marca 2020 r.

Informacja w sprawie warunków dostępu telekomunikacyjnego do
sieci Oxylion S.A. w zakresie usług zakańczania połączeń
w publicznej sieci telefonicznej Oxylion S.A.
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Dokument stanowi informację w sprawie zapewnienia dostępu w zakresie zakańczania
połączeń w publicznej sieci telekomunikacyjnej Oxylion S.A..

I. Definicje użytych pojęć.
1.Oxylion – Spółka Oxylion SA zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
I Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000521645 Kapitał zakładowy 1.313.750,00 PLN w pełni wpłacony. NIP 7822546125,
REGON: 302032070, numer RPT 9891.
2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny – podmiot wnioskujący o dostęp do sieci Oxylion
posiadający wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3. Dzień Roboczy – Każdy dzień tygodnia w Rzeczypospolitej Polskiej poza sobotami,
niedzielami i dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy.
4. Sieć – publiczna sieć telekomunikacyjna danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
pozwalająca na wymianę ruchu telefonicznego.
5.Umowa - Umowa o Połączeniu Sieci zawarta w formie pisemnej pomiędzy Oxylion
a Przedsiębiorcą Telekomunikacyjnym na warunkach określonych w niniejszej Informacji
i wynegocjowanych przez Strony.
6. Strony – Oxylion oraz Przedsiębiorca telekomunikacyjny.

II. Procedura złożenia wniosku o podłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej Oxylion.
1.Przedsiębiorca telekomunikacyjny wnioskujący o dostęp w zakresie zakańczania połączeń
w publicznej sieci telekomunikacyjnej Oxylion składa wniosek -załącznik nr 1. Stanowi on
podstawę dla przyszłych dwustronnych uzgodnień, których wyniki zgodnie z art. 31 Prawa
telekomunikacyjnego, zostaną ustalone w stosownej Umowie.
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego wniosek należy przesłać na adres:
Oxylion SA
Biuro Obsługi Resellerskiej
Ul. F. Roosevelta 22
60-829 Poznań
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2.Wszelkie pytania dotyczące wniosku i sposobu jego przesłania proszę kierować na adres
emial bor@oxylion.pl
3. Oxylion odpowie w terminie 30 dni roboczych od otrzymania prawidłowo wypełnionego
wniosku i określi :
- warunki techniczne połączenia Sieci;
- warunki finansowe połączenia Sieci;
- wzór umowy o dostępie do Sieci;
- harmonogram działań.

III. Specyfikacja techniczna .
1. Publiczna sieć telekomunikacyjna Oxylion jest siecią wirtualną działająca w technologii
VoIP. Uzgadniany Punkt styku Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z Oxylion może być
wykonany wyłącznie w technologii SIP/IP.
2. Punkt wymiany ruchu SIP/IP Oxylion z Przedsiębiorcą telekomunikacyjnym będzie
wirtualny i wykonany wg poniższych wytycznych:
a) Przedsiębiorca telekomunikacyjny do wykonania punktu styku sieci musi przekazać
Oxylion :
- publiczną adresację IP na którą Oxylion będzie kierować sygnalizację;
- publiczną adresację IP z której Oxylion będzie otrzymywać sygnalizację.
b) Oxylion do wykonania punktu styku sieci musi podać Przedsiębiorcy
telekomunikacyjnemu:
- publiczną adresację IP na którą Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie kierować
sygnalizację;
- publiczną adresację IP z której Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie otrzymywać
sygnalizację.
c) Informacja o numerach będzie przekazywana w punkcie styku w formacie :
- dla połączeń wychodzących z sieci Oxylion : 48612222222
- dla połączeń przychodzących do sieci Oxylion : 48612222222.
d) Obsługiwane kodeki audio dla połączeń głosowych w punkcie styku:
- po stronie Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego : g.711a, g.726-32, GSM, g.729,
preferowany: g.711a;
- po stronie Oxylion : g.711a, g.726-32, GSM, g.729, preferowany: g.711a.
e) Obsługa sygnalizacji DTMF:
- Przedsiębiorca telekomunikacyjny: SIP INFO
- Oxylion : SIP INFO.
f) Obsługa prezentacji CLIR.
- Przedsiębiorca telekomunikacyjny ruch wychodzący i przychodzący: numera A w nagłówku
Remote-Party-ID z ustawioną w przypadku CLIR wartość privacy=full ;
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- Oxylion ruch wychodzący i przychodzący: numera A w nagłówku Remote-Party-ID
z ustawioną w przypadku CLIR wartość privacy=full .
Przykład:
Remote-Party-ID: „tester001” <sip:48222053370@217.153.192.45>;screen=yes;privacy=full
g) Obsługiwane kodeki dla transmisji faksowej:
- po stronie Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dla ruchu wychodzącego jak
i przychodzącego : g.711a.
- po stronie Oxylion dla ruchu przychodzącego : g.711a, ruch wychodzący: g.711a, T.38.
3.Testy punktu styku jak i sygnalizacji Przedsiębiorca telekomunikacyjny dokona w
porozumieniu ze służbami technicznymi Oxylion co zostanie potwierdzone dwustronnie
podpisanym protokołem.
Wszelkie pytanie i problemy techniczne Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie kierować
na adres email: bor@oxylion.pl .
Wnioski techniczne będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłużej
niż terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia drogą email.

IV. Uruchomienie usługi.
1.Uruchomienie usługi nastąpi wyłącznie po dwustronnym podpisaniu Umowy w terminie
nie dłuższym niż 30 dni roboczych.
2. Testy punktu styku jak i sygnalizacji Przedsiębiorca telekomunikacyjny dokona w
porozumieniu ze służbami technicznymi Oxylion co zostanie potwierdzone dwustronnie
podpisanym protokołem.
Wszelkie pytanie i problemy techniczne Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie kierować
na adres email: bor@oxylion.pl .
Wnioski techniczne będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłużej
niż terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia drogą emial.
3. W celu zachowania optymalnej wielkości zasobów sieciowych Oxylion wykorzystywanych
do wymiany ruchu telekomunikacyjnego, Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie
zobowiązany do przedkładania co kwartał (styczeń, kwiecień, lipiec, październik) prognoz
ruchu telekomunikacyjnego na najbliższe 6 miesięcy.

V. Opłaty i kwestie finansowe.
1.Koszt wykonania punktu wymiany ruchu jakim Oxylion obciąży Przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego jak i opłat miesięcznych za utrzymanie punktu zostaną przedstawione
w stosownym załączniku do Umowy.
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2. Wzajemne rozliczenia między Oxylion a Przedsiębiorcą telekomunikacyjnym z tytułu
wymiany połączeń telefonicznych będą dokonywane w oparciu o prowadzoną rejestrację
połączeń i zostaną przedstawione w stosownym załączniku do Umowy.
3. Podstawą ustalania opłaty za każde połączenie jest Rzeczywisty Czas Połączenia.
4. Do wynagrodzenia Oxylion zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości
zgodnej z obowiązującymi przepisami.
5. Wynagrodzenie Oxylion płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Oxylion, wskazany
każdorazowo w treści faktury VAT.
6. Rozliczenia za wymianę ruchu telekomunikacyjnego odbywać się będą na podstawie
faktur, wystawianych za Okresy rozliczeniowe, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni i płatnych w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty wystawienia
przez Oxylion faktury.
7. W przypadku nieotrzymania faktury VAT do 21 dnia miesiąca, w którym powinna być ona
wystawiona, Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten
fakt Oxylion..
8. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku Oxylion.
9. W celu zabezpieczenia roszczeń Oxylion wynikających z Umowy Przedsiębiorca
telekomunikacyjny wystawi weksel na zabezpieczenie tych roszczeń. Treść weksla oraz
deklaracji wekslowej zostaną przedstawione jako złącznik do Umowy.
10. W przypadku, gdy jedna ze Stron Umowy rażąco narusza postanowienia Umowy i nie
zaprzestała tych naruszeń w ciągu 30 dni od dnia otrzymania od drugiej Strony pisemnego
zawiadomienia o tych naruszeniach, drugiej Stronie przysługuje prawo wypowiedzenia
Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie winno być dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Nieuiszczenie bezspornej części płatności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od
Oxylion pisemnego zawiadomienia o jej braku, stanowi rażące naruszenie Umowy.
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Załącznik nr 1 do informacji.

Wniosek o dostęp w zakresie zakańczania połączeń w publicznej sieci telekomunikacyjnej
Oxylion SA.

1) Dane o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (PT) składający wniosek.
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer RPT:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres email:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Strefy numeracyjne jakie obsługuje PT.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Krótki opis sieci telekomunikacyjnej PT.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Zasięg działania.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) Przewidywana prognoza na 6 miesięcy ruchu głosowego wymienianego z Oxylion SA.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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