
Załącznik nr 2 do  zarządzenia nr 5/2015  

Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.03.2015 r. 

 

Cennik usług sieciowych 

Miejskiej Sieci Komputerowej (MSK) w Opolu 

 

1. Koszt przyłączenia sieci abonenta poprzez sieć MSK do sieci INTERNET (łączem stałym).  

  

Tabela 1 

Usługa opłata 

aktywacyjna 

(jednorazowa) 

abonament 

miesięczny netto 

 

Przepustowość łącza  1 Mb/s 

 

kalkulowana 

indywidualnie 

na podstawie 

rzeczywistych 

kosztów -

wykonania 

dowiązania 

(przyłącza) -

poniesionych 

przez UO 

 

50 zł  

 

Przepustowość łącza powyżej 1 Mb/s 

 

 

negocjowana 

 

Inne  

 

 

negocjowana 

 

negocjowana 

 

Przepustowość łącza określa prędkość z jaką uzyskuje się dostęp do routera brzegowego MSK 

Opole. 

 

2. Członkowie Rady Użytkowników, założyciele MSK w Opolu są dołączani do MSK w Opolu 

łączem  100 Mbps, 1 Gbps lub 10 Gbps bez ograniczeń pasma wewnątrz MSK. 

 

3. Opłata za dostęp do Internetu dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego  - ceny są ustalane 

indywidualnie w zależności od m.in. przepustowości łącza, kosztów związanych  

z wykonaniem przyłącza, możliwości technicznych itp. 

 

4. Usługa kolokacji  (umieszczenie sprzętu komputerowego lub sieciowego w serwerowni) –  

cena bazowa (podstawowa) - 550 zł netto/miesiąc + VAT (23%). 

 

W ramach w/w opłaty za usługę kolokacji udostępniamy:  

 

 klimatyzowaną, monitorowaną, chronioną systemem alarmowym i systemem gaszenia 

serwerownię, 

 miejsce w szafie rack 19”  (do 10 U), 

 podłączenie do przełącznika sieciowego portem Ethernet 10/100/1000Base-T, 

 gwarantowane zasilanie 230V~ (2 niezależne źródła zasilania serwerowni - z 2 różnych stacji 

transformatorowych przełączane automatyką Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) oraz 



podtrzymanie napięcia zasilaczem UPS w przypadku przełączania źródła zasilania poprzez 

automatykę SZR), 

 podłączenie sprzętu komputerowego lub sieciowego o mocy nominalnej zasilacza: 350W  

i napięciu 230V~ , 

 1 port Ethernet 10/100/1000Base-T + 1 publiczny adres IP, 

 za każdy dodatkowy adres IP pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 10 zł netto, 

 usługa zdalnego restartu systemu (wyłączenie/włączenie urządzenia) w godzinach pracy Centrum 

Informatycznego (CI), 

 obsługę wpisów DNS dla serwera, 

 utrzymanie zapasowego serwera DNS (secondary DNS), 

 dostęp fizyczny w godzinach pracy CI (pon.- piątek, 8:00 do 16:00),  

 łącze symetryczne o przepustowości 1 Mbps bez limitu transferu danych. 

 

Ponadto: 

- za każde rozpoczęte dodatkowe 100 W mocy nominalnej zasilacza – 40 zł netto/miesiąc, 

- miejsce w szafie powyżej 10 U – 30 zł za każde dodatkowe 1U, 

- dostęp fizyczny do serwerowni poza godzinami pracy CI - 60 zł  netto  za każdą rozpoczętą  

godzinę, 

-  wyższa przepustowość – cena negocjowana, 

- opłata instalacyjna – cena negocjowana. 

 

5.  Podłączenia nietypowe oraz usługi nieujęte w cenniku kalkulowane będą indywidualnie.  

6.   Dzierżawa włókien ciemnych i kanalizacji teletechnicznej. 

Ceny negocjowane. 

 

Uwagi : 

1. Wszystkie ceny są cenami netto. Podlegają one powiększeniu o należny podatek VAT. 

2. Opłata aktywacyjna, jednorazowa obejmuje: 

- udostępnienie portu w węźle MSK w Opolu, 

- przyznanie do 16 numerów IP, 

- koszt materiałów montażowych po stronie MSK w Opolu. 


