
Część I - Usługi eksploatacyjne

L.p. Rodzaj czynności
Cena netto     

[zł]

VAT         

[zł]

Cena brutto   

[zł]

1

Za zaprogramowanie licznika elektronicznego (modułu) 

rejestratora lub przystawki sterującej - będących 

własnością odbiorcy

          190,00    43,70       233,70         

2
Za wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego 

nadmiarowoprądowego typu "S" jedno lub trójfazowego *  
79,00            18,17       97,17           

3
Za wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego 

nadmiarowoprądowego typu "S"- za każde następne *
10,00            2,30        12,30           

4
Za ustalenie przyczyny uszkodzenia w instalacji 

wewnętrznej odbiorcy **
59,00            13,57       72,57           

5

Za wymianę przyłącza jednofazowego napowietrznego 

na przyłacze wykonane przewodem izolowanym typu 

AsXSn o przekroju do 25 mm
2
 *

345,00          79,35       424,35         

6

Za wymianę przyłącza trójfazowego napowietrznego na 

przyłacze wykonane przewodem izolowanym typu AsXSn 

o przekroju do 25 mm
2
 *

460,00          105,80     565,80         

7
Za wymianę uszkodzonej wkładki topikowej bezpiecznika 

w wewnętrznej instalacji zasilającej do 25 A włącznie *
25,00            5,75        30,75           

8

Za wymianę każdej następnej uszkodzonej wkładki 

topikowej bezpiecznika w wewnętrznej instalacji 

zasilającej do 25 A włącznie *

3,50              0,81        4,31             

9
Za wymianę uszkodzonej wkładki lub kłódki typu "Master - 

key" *
21,00            4,83        25,83           

10
Za wymianę każdej następnej uszkodzonej wkładki lub 

kłódki typu "Master - key" *
3,00              0,69        3,69             

11

Za wymianę uszkodzonej wkładki topikowej bezpiecznika 

w wewnętrznej instalacji zasilającej od 32A do 63A 

włącznie *

27,00            6,21        33,21           

12

Za wymianę każdej następnej uszkodzonej wkładki 

topikowej bezpiecznika w wewnętrznej instalacji 

zasilającej od 32A do 63A włącznie *

5,00              1,15        6,15             

13
Za wymianę uszkodzonej wkładki topikowej bezpiecznika 

w wewnętrznej instalacji zasilającej powyżej 63A *
38,00            8,74        46,74           

14

Za wymianę każdej następnej uszkodzonej wkładki 

topikowej bezpiecznika w wewętrznej instaklacji 

zasilającej powyżej 63A *

16,00            3,68        19,68           

15

Za wykonanie, na żądanie Sprzedawcy/Odbiorcy, 

dodatkowego odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego 

poza okresem rozliczeniowym

42,00            9,66        51,66           

16
Za każdy następny układ pomiarowo-rozliczeniowy w 

danym obiekcie
13,00            2,99        15,99           

17
Za wykonanie dodatkowego odczytu licznika przy 

pomocy systemów teleinformatycznych
15,00            3,45        18,45           

18
Za pisemne potwierdzenie na żądanie ilości energii 

(niezależnie od ilości urządzeń pomiarowych)
13,50            3,11        16,61           

19 Inne czynności zlecone przez podmiot

*

**

***

opłata wg indywidualnej kalkulacji ***

Cennik usług pozataryfowych wykonywanych przez Energomedia Sp. zo o.                                                     

na dodatkowe zlecenie przedmiotu.

We wszystkich wyżej opisanych przypadkach, w których wymagany jest dojazd służb technicznych 

sprzedawcy, wliczono koszt dojazdu do odbiorcy.

Do podanej ceny netto  (kol. 3) należy doliczyć koszt materiałów wg cen zakupu powiększony o narzut 

kosztów zakupu materiałów w wysokości 7% oraz odpowiednio przeliczyć wielkość podatku VAT i cenę 

brutto.

Wskazana w punkcie 4 "cennika…" usługa dotyczy przypadku, gdy po wezwaniu i przybyciu na miejsce 

zgłoszenia pracownicy ENERGOMEDIA Sp. zo. o. stwierdzą, że przyczyna braku zasilania lezy po 

stronie instalacji wewnętrznej Odbiorcy, opłatę pobiera się za czynności.

W opłacie należy uwzglednić: wartość robocizny, koszty dojazdu, koszty użytych materiałów wg cen 

zakupu, narzut kosztów zakupu w wysokości 7% oraz podatek VAT zgodnie z obowiązujacymi 

przepisami.



L.p. Rodzaj czynności
Cena netto     

[zł]

VAT         

[zł]

Cena brutto   

[zł]

1 Za ustalenie trasy kabla (do 500m) SN lub nN * 733,00          168,59     901,59         

2
Za ustalenie trasy kabla (za każde kolejne rozpoczete 

500 m) SN lub nN *
366,00          84,18       450,18         

3 Za identyfikację i przecięcie kabla SN lub nN * 738,00          169,74     907,74         

4 Za wykonanie próby napięciowej kabla SN lub nN * 747,00          171,81     918,81         

5 Za wykonanie badania 1 pary rękawic dielektrycznych ** 68,00            15,64       83,64           

6
Za wykonanie badania 1 pary kaloszy dielektrycznych 

oraz półbutów **
68,00            15,64       83,64           

7 Za wykonanie badania drążka izolacyjnego do 40 kV *** 67,00            15,41       82,41           

8 Za wykonanie badania drążka izolacyjnego 110 kV *** 67,00            15,41       82,41           

9 Za wykonanie badania drążka izolacyjnego do 220 kV 100,00          23,00       123,00         

10 Za wykonanie badania wskaźnika napięcia neonowego 70,00            16,10       86,10           

11
Za wykonanie badania wskaźnika napiecia drążkowego 

(10-110 kV) 
68,00            15,64       83,64           

12
Za wykonanie badania wskaźnika napięcia bez 

drążkowego O (A) WN
56,00            12,88       68,88           

13 Za wykonanie badania ogranicznika przepięć do 40 kV 138,00          31,74       169,74         

14
Za wykonanie badania ogranicznika przepięć powyżej  40 

kV
207,00          47,61       254,61         

15 Za wykonanie badania pomostu izolacyjnego *** 68,00            15,64       83,64           

16 Za wykonanie badania 1 szt. kleszczy izolacyjnych 67,00            15,41       82,41           

*

**

***

Do ceny za badania kabli należy doliczyć koszt transportu, obliczony jako iloczyn liczby kilometrów i 

obowiązującej stawki za 1 km , powiększony o 23% podatku VAT.

Cena dotyczy pierwszej pary, dla kazdej następnej pary w danym zleceniu cena ulega obniżeniu o 50%.

Cena dotyczy pierwszego egzemplarza dla nastepnych w danym zleceniu cena ulega obniżeniu o 50%

Część II - Usługi sieciowe: Badania i pomiary linii kablowych SN i nN. Badania sprzętu 

BHP.


