Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR 384/2021

CENNIK CZYNNOŚCI DODATKOWYCH ENEA OPERATOR SP. Z O.O
OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU
Zestawienie stawek opłat za czynności dodatkowe wykonywane na zlecenie Odbiorcy lub Zamawiającego
nie objęte „Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej” wykonywane na majątku ENEA Operator Sp. z o.o.

Nazwa czynności

L.p.

1.

2.
3.
4.
5.

Stawka
Podatek VAT
Stawka
opłaty netto
(23%)
opłaty brutto
[zł/czynność]
lub [zł/dzień]

[zł/czynność]
lub [zł/dzień]

[zł/czynność]
lub [zł/dzień]

141,90

32,64

174,54

279,77

64,35

344,12

Wymiana wkładki z kluczem w złączu (opłata zawiera koszt materiału)

90,23

20,75

110,98

Wymiana kłódki z kluczem w złączu (opłata zawiera koszt materiału)

97,38

22,40

119,78

Wezwanie pogotowia energetycznego, gdy uszkodzenie wystąpiło w, niepodlegającej oplombowaniu przez
dostawcę, instalacji odbiorcy lub instalacji będącej w gestii zarządcy budynku mieszkalnego oraz innych
użytkowników lub przyczyną braku zasilania jest wstrzymanie dostaw energii do odbiorcy, a nie ustały przyczyny,
o których mowa w pkt 3.3.21 Taryfy.
Odczyt i przygotowanie danych urządzenia kontrolno – pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia
dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczanej z sieci.

Wypożyczenie licznika będącego własnością ENEA Operator (suma opłat z pkt 5a i 5b)
Koszt jednokrotnej instalacji urządzenia:

5a.

-

półpośredni

360,05

82,81

442,86

-

pośredni

360,05

82,81

442,86

-

modem

90,01

20,70

110,71

Koszt wypożyczenia urządzenia (cena za jedną dobę):
5b.

6.

-

półpośredni

6,09

1,40

7,49

-

pośredni

6,09

1,40

7,49

3,11

0,71

3,82

modem
Wymiana na wniosek odbiorcy licznika na licznik zdalnego odczytu oraz wymiana na wniosek odbiorcy licznika na
licznik przedpłatowy
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-

1 – fazowy

275,99

63,48

339,47

-

3 – fazowy

297,67

68,46

366,13

Uwaga!
1. Przyjęte stawki opłat nie uwzględniają kosztów dojazdu i ewentualnego oplombowania, zgodnych z obowiązującą Taryfą, tj.:
- stawka opłaty za dojazd – wg pkt 6.2 Taryfy,
- stawka opłaty za oplombowanie – wg pkt 6.1 poz. 8 Taryfy.
2. W przypadkach, gdy w ramach jednego dojazdu do Odbiorcy lub Zamawiającego wykonywana jest więcej niż jedna czynność należy doliczyć tylko jedną stawkę opłaty
za dojazd.
3. W przypadkach, gdy w ramach jednego dojazdu do Odbiorcy lub Zamawiającego wykonywana jest dodatkowo jakakolwiek usługa wymieniona w pkt 6.1 Taryfy nie
należy doliczać opłaty za dojazd (opłata za dojazd jest już wliczona w usługi wynikające z pkt 6.1 Taryfy).
6. Montaż, a następnie demontaż urządzenia kontrolno – pomiarowego, o którym mowa w poz. 2 odbywa się w oparciu o pkt 6.1, poz. 9 Taryfy. Całkowity koszt usługi
składa się więc z sumy kosztów montażu i demontażu urządzenia (pkt. 6.1, poz. 9 Taryfy) oraz kosztów odczytu i przygotowania/opracowania danych (poz. 2 Cennika).
Stawka wynikająca z pkt 6.1, poz. 9 Taryfy zawiera łączny koszt montażu i demontażu oraz 2-krotny dojazd do Odbiorcy lub Zamawiającego.
7. Koszt usługi, o której mowa w poz. 5 składa się z kosztu instalacji urządzenia oraz kosztu jego wypożyczenia (suma poz. 5a i 5b), z zastrzeżeniem pkt 1. W przypadku
wypożyczenia licznika i podwójnej jego zamiany należy przyjąć: 2 x 360,05 zł (netto) plus koszt wypożyczenia licznika razy liczba dni, w których licznik był
wypożyczony.
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Zestawienie stawek opłat za czynności dodatkowe wykonywane na zlecenie Odbiorcy lub Zamawiającego
nie objęte „Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej” wykonywane na majątku Odbiorcy lub Zamawiającego

Nazwa czynności

L.p.

Stawka
Podatek VAT
Stawka
opłaty netto
(23%)
opłaty brutto
[zł/czynność]

[zł/czynność]

[zł/czynność]

1.

Parametryzacja (zaprogramowanie) licznika sumatora

450,07

103,51

553,58

2.

Parametryzacja modemów do transmisji danych pomiarowych

90,01

20,70

110,71

Uwaga!
1. Przyjęte stawki opłat nie uwzględniają kosztów dojazdu i ewentualnego oplombowania, zgodnych z obowiązującą Taryfą, tj.:
- stawka opłaty za dojazd – wg pkt 6.2 Taryfy,
- stawka opłaty za oplombowanie – wg pkt 6.1 poz. 8 Taryfy.
2. W przypadkach, gdy w ramach jednego dojazdu do Odbiorcy lub Zamawiającego wykonywana jest więcej niż jedna czynność należy doliczyć tylko jedną stawkę opłaty
za dojazd.
3. W przypadkach, gdy w ramach jednego dojazdu do Odbiorcy lub Zamawiającego wykonywana jest dodatkowo jakakolwiek usługa wymieniona w pkt 6.1 Taryfy nie
należy doliczać opłaty za dojazd (opłata za dojazd jest już wliczona w usługi wynikające z pkt 6.1 Taryfy).
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Kalkulacja stawek opłat za wymianę przyłącza napowietrznego nieizolowanego na przyłącze napowietrzne izolowane
w oparciu o pkt. 5.8 obowiązującej Taryfy
Za wymianę, dotychczasowego przyłącza napowietrznego na przyłącze napowietrzne izolowane, realizowaną w oparciu o punkt 5.8 „Taryfy dla usług dystrybucji energii
elektrycznej”, ustala się od dnia 1 stycznia 2021 roku następujące stawki opłat:

L.p.

1.

Podatek VAT
Stawka brutto
(23%)

[zł/czynność]

[zł/czynność]

[zł/czynność]

674,46

155,13

829,59

4,44

1,02

5,46

697,24

160,37

857,61

8,56

1,97

10,53

Wyszczególnienie

Przyłącze 1-fazowe
a) - o długości do 5 m
b) - za każdy następny metr przyłącza

2.

Stawka netto

Przyłącze 3-fazowe
a) - o długości do 5 m
b) - za każdy następny metr przyłącza

Uwaga!
1. Przyjęte stawki opłat nie uwzględniają kosztów dojazdu, zgodnych z pkt 6.2 obowiązującej Taryfy.
2. W przypadkach, gdy w ramach jednego dojazdu do Odbiorcy lub Zamawiającego wykonywana jest więcej niż jedna czynność należy doliczyć tylko jedną stawkę opłaty
za dojazd.
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3. W przypadkach, gdy w ramach jednego dojazdu do Odbiorcy lub Zamawiającego wykonywana jest dodatkowo jakakolwiek usługa wymieniona w pkt 6.1 Taryfy nie
należy doliczać opłaty za dojazd (opłata za dojazd jest już wliczona w usługi wynikające z pkt 6.1 Taryfy).
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