
Cennik usług pozataryfowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. 

    

    

Lp. Usługi 
Stawka netto ogółem za 

usługę w PLN 

1. Wymiana wkładki bezpiecznikowej średniego napięcia 206,00 

2. Fazowanie urządzeń na średnim i niskim napięciu  238,00 

3. 

Wymiana uszkodzonej wkładki topikowej bezpiecznika 
niskiego napięcia3) 

  

a) do 25 A włącznie 
- za pierwszą  78,00 

- za każdą następną 7,00 

b) od 32 A do 63 A 
włącznie 

- za pierwszą  81,00 

- za każdą następną 11,00 

c) powyżej 63 A 
- za pierwszą  90,00 

- za każdą następną 18,00 

4. 

Za wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego 
nadmiarowoprądowego typu "S" - jednofazowego3) 

  

a) do 25 A włącznie 
- za pierwszą  143,00 

- za każdą następną 27,00 

b) od 32 A do 63 A 
włącznie 

- za pierwszą  155,00 

- za każdą następną 39,00 

c) powyżej 63 A 
- za pierwszą  160,00 

- za każdą następną 44,00 

5. 

Za wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego 
nadmiarowoprądowego typu "S" - trójfazowego3) 

  

a) do 25 A włącznie 
- za pierwszą  158,00 

- za każdą następną 42,00 

b) od 32 A do 63 A 
włącznie 

- za pierwszą  184,00 

- za każdą następną 68,00 

c) powyżej 63 A 
- za pierwszą  200,00 

- za każdą następną 84,00 

6. 
Wymiana i naprawa uszkodzonego licznika lub innego 
urządzenia wchodzącego w skład układu pomiarowo-
rozliczeniowego 

Rzeczywiste koszty naprawy 
lub w przypadku 
nieopłacalności naprawy 
koszt nowego licznika lub 
innego urządzenia 



7. 

Założenie plomb na urządzeniach podlegających 
oplombowaniu na zlecenie podmiotów obcych (np. 
wykonawców robót elektrycznych) 

  

- za pierwszą plombę 29,00 

- za każdą następną 6,00 

8. 

Wykonanie dodatkowego odczytu licznika na zlecenie 
Sprzedawcy energii elektrycznej lub Odbiorcy 

  

- z wykorzystaniem komunikacji zdalnej 18,00 

- z dojazdem do urządzenia 49,00 

- za każdy następny układ pomiarowo-rozliczeniowy w danym 
obiekcie 

16,00 

9. 

Wyłączenie napięcia i przygotowanie miejsca pracy oraz 
likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem 
urządzeń (dla podmiotów, którym nie są świadczone usługi 
dystrybucji energii elektrycznej)  

  

- w sieci nN 528,00 

- w sieci SN 432,00 

10. 
Za każdą godzinę pełnionego nadzoru nad pracami 
wykonywanymi na urządzeniach nie będących własnością 
ENWOS 

97,00 

11. Inne czynności zlecone przez Podmiot 
opłata wg. Indywidualnej 
kalkulacji -(kosztorysu) 

 
  

 

UWAGI: 

1.  Stawki podane są wartościami netto. Do wartości usług dolicza się podatek VAT w wysokości  
 obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

2.  Podane stawki uwzględniają dojazd służb technicznych. 

3.  W przypadku użycia materiałów PECiGW-Ś ENWOS Sp. z o.o., do stawki za wykonanie  
 czynności należy doliczyć ich koszt uwzględniając 10% zysk. 

 


