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Temat

Zawarcie przez HAWE umowy o finansowanie i koordynację podwykonawstwa związaną z uczestnictwem HAWE w 

Projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” (RB- 57/2013).

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 

dzisiejszym (tj. 4 lipca 2013 roku) Spółka zawarła z Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej 

„ALU”) oraz TP Teltech Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej „TPT”) oraz spółką zależną od Spółki Otwarte 

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „ORSS”) Umowę o finansowaniu i 

koordynacji podwykonawstwa w projekcie podkarpackim (dalej „Umowa”) związaną z uczestnictwem Spółki w 

Projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” (dalej „Projekt”).

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie występowania oraz 

realizacji Projektu poprzez otwartą platformę inwestycyjną, której liderem jest ORSS, jako spółka celowa w 100% 

zależna od Spółki. Wprowadzenie obecnego modelu biznesowego przewidującego występowanie ORSS jako 

wykonawcy oraz współpracę TPT, ALU i Spółki występujących w charakterze podwykonawców ma na celu 

uzyskanie możliwie największej elastyczności oraz efektywności finansowej umożliwiającej realizację Projektu. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Warunki projektu zakładają zaprojektowanie i wybudowanie na terenie 

Województwa Podkarpackiego pasywnej sieci szerokopasmowej, węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym możliwość 

korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych 

elektronicznie. Po wybudowaniu sieci projekt zakłada konieczność utrzymania oraz zarządzania siecią 

szerokopasmową, jak również umożliwi generowanie przychodów telekomunikacyjnych na terenie Województwa 

Podkarpackiego. Szczegółowe warunki projektu przewidują wybudowanie na terenie Województwa 

Podkarpackiego 2006 km szkieletowej i dystrybucyjnej sieci światłowodowej a także 189 węzłów dystrybucyjnych 

oraz 14 węzłów szkieletowych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie – informacje poufne.
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