
LEWANDPOL PROENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

„Cennik usług pozataryfowych” 

 

zatwierdzony przez Zarząd Lewandpol Proenergia  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

uchwałą z dnia 1 marca 2022 r. 

 

Niniejszy cennik usług pozataryfowych  zwany dalej Cennikiem, ustalony został przez spółkę Lewandpol 

Proenergia sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, oraz zawiera ceny następujących usług:  

1. Wykonanie dodatkowego odczytu licznika na zlecenie Sprzedawcy energii elektrycznej (nie dotyczy 

jednostek wytwórczych):  

• z wykorzystaniem komunikacji zdalnej – 20 zł 

• z dojazdem do urządzenia pomiarowego – 57 zł 

• za każdy następny układ pomiarowo-rozliczeniowy w danym obiekcie – 10 zł 

2. Wymiana wkładki bezpiecznikowej średniego napięcia – 300 zł 

3. Wymiana uszkodzonego przez odbiorcę licznika lub innego urządzenia pomiarowego - Rzeczywiste 

koszty naprawy lub w przypadku nieopłacalności naprawy koszt urządzenia. 

4. Zaprogramowanie licznika energii elektrycznej urządzenia transmisji danych będących własnością 

Zleceniodawcy  – 250 zł, 

5. Usługa przetworzenia, zarchiwizowania i przekazania Zleceniodawcy danych profilowych (profil 15 

min lub 60 min) zarejestrowanych przez układ pomiarowo rozliczeniowy pozyskanych w sposób 

zdalny do systemu pomiarowego OSD. Opłata płatna jednorazowo za udostępnienie danych 

profilowych za okres nie dłuższy niż kolejnych 12 miesięcy, jednej z następujących wielkości 

elektrycznych rejestrowanych przez układ pomiarowo rozliczeniowy: energia czynna pobrana, 

energia czynna oddana, energia bierna pojemnościowa, energia bierna indukcyjna – 350 zł * 

* Opłata pobierana jest w pełnej wysokości za udostepnienie danych pomiarowych zarejestrowanych w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych 

miesięcy, niezależnie od kompletności danych pomiarowych. W przypadku danych obejmujących okres dłuższy niż 12 miesięcy lub kilka profili danych 

pomiarowych, pobierana jest opłata stanowiąca iloczyn skalkulowanej stawki oraz ilości okresów 12-to miesięcznych i profili danych. Dane o różnych 

okresach uśrednienia (15 min., 60 min.) traktowane są jako osobne profile. Zakres udostępnionych danych pomiarowych uzależniony jest od ich 

dostępności i możliwości technicznych układu pomiarowo – rozliczeniowego. 

INFORMACJE DODATKOWE DO CENNIKA: 

1. Stawki podane w powyższej tabeli nie obejmują materiału. W przypadku użycia materiałów Lewandpol Proenergia sp. z o.o., do ceny usługi 

wyliczonej w oparciu o stawki powyżej, dolicza się ich koszt, uwzględniając 10% zysku. 

2. Spółka realizuje również inne niż wyżej wymienione czynności, w przypadku zlecenia których stawka zostanie skalkulowana w sposób 

indywidualny. 

3. We wszystkich wyżej opisanych przypadkach, w których wymagany jest dojazd służb technicznych Lewandpol Proenergia sp. z o.o. wliczono 

koszt dojazdu do klienta. 

4. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto i należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 

Załącznik 1: 

Zlecenie  wykonania usługi zgodnie z Cennikiem  


