Załącznik nr 5
do Cennika usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A.

ZUD-CUP

Zlecenie wykonania usługi zgodnie
z Cennikiem usług pozataryfowych
TAURON Dystrybucja S.A.

Dane Wnioskodawcy
Nazwa firmy / Imię i nazwisko
Ulica

Kod pocztowy
Tel. kontaktowy

PESEL / NIP

Miejscowość
E-mail

w stosunku do: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydz. XI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321 z kapitałem zakładowym (wpłaconym) w wysokości
560 489 734,52 zł., będącą czynnym podatnikiem VAT: NIP 6110202860; REGON 230179216.
Zlecenie usługi
Zlecam wykonanie usługi zgodnie z Cennikiem usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A.:
Tabela I. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Cennik usług ogólnych.
L.p.

Wyszczególnienie

Stawka za
usługę
netto [zł]

VAT
[zł]

Stawka za
usługę
brutto [zł]

1
2
3
4

Wymiana uszkodzonego bezpiecznika w wewnętrznej instalacji zasilającej

138,00

31,74

169,74

Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego nadmiarowoprądowego typu "S"
Wymiana wkładki bezpiecznikowej średniego napięcia

196,00
253,00

45,08
58,19

241,08
311,19

Fazowanie urządzeń na średnim i niskim napięciu

238,00

54,74

292,74

5

Zaprogramowanie licznika energii elektrycznej urządzenia transmisji danych
bedących własnością Klienta

221,00

50,83

271,83

6

Rzeczywiste koszty naprawy lub w
Wymiana uszkodzonego przez odbiorcę licznika lub innego urządzenia przypadku nieopłacalności naprawy koszt
nowego licznika lub innego urządzenia,
pomiarowego
powiększony o koszty wymiany.

7

Założenie wszystkich plomb w miejsce uszkodzonych lub zerwanych na
urządzeniach podlegających oplombowaniu

75,00

17,25

92,25

- z wykorzystaniem komunikacji zdalnej

21,00

4,83

25,83

- z dojazdem do urządzenia pomiarowego

57,00
10,00

13,11
2,30

70,11
12,30

- dla układu bezpośredniego

221,00

50,83

271,83

- dla układu półpośredniego

461,00
494,00

106,03
113,62

567,03
607,62

Wyłączenie napięcia i przygotowanie strefy pracy oraz likwidacja strefy pracy
10 wraz z ponownym załączeniem napięcia na urządzeniach nie będących
własnością TAURON Dystrybucja S.A.

500,00

115,00

615,00

Opłata za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi na
urządzeniach nie będących własnością TAURON Dystrybucja S.A.

97,00

22,31

119,31

Wybór
usługi

Wykonanie dodatkowego odczytu licznika na zlecenie Sprzedawcy energii
elektrycznej (nie dotyczy jednostek wytwórczych)
8

9

- za każdy następny układ pomiarowo-rozliczeniowy w danym obiekcie
Opłata za wykonanie odbioru technicznego miejsca rozliczeniowego układu
pomiarowego zakwestionowanego przy pierwszym sprawdzeniu przed
przyłączeniem do sieci przeprowadzonego na życzenie Klienta lub
przeprowadzonego z inicjatywy TAURON Dystrybucja S.A., jeżeli zostanie
stwierdzony stan niezgodny z przepisami lub zagrażający bezpieczeństwu
osób

- dla układu pośredniego

11

Adres korespondencyjny:
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice
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TAURON Dystrybucja S.A, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków,
KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216

Uzgodnienie usytuowania (zbliżenia, skrzyżowania) obiektu z siecią
12 elektroenergetyczną, naniesienie uzbrojenia terenu (obiekt liniowy, nieliniowy
np. dom jednorodzinny, staw itp.):
12a a) Dokumentacja prosta:1)
12b b) Dokumentacja złożona:2)
1)

2)

za pierwszy plan formatu A4

56,00

12,88

- za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)

11,00

2,53

68,88
13,53

za pierwszy plan formatu A4
- za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)

58,00
24,00

13,34
5,52

71,34
29,52

-

-

Dokumentacja prosta
Skala mapy

Ilość odcinków linii

1 : 500
1 : 1000
1 : 2000
powyżej 1 : 2000

nie więcej niż 5
nie więcej niż 4
nie więcej niż 3
1

Dokumentacja złożona
Skala mapy

Ilość odcinków linii

1 : 500
1 : 1000
1 : 2000
powyżej 1 : 2000

więcej niż 5
więcej niż 4
więcej niż 3
więcej niż 1

Informacje dodatkowe do cennika (Tabela I):
- W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do zleceniodawcy wykonywana jest więcej niż jedna czynność spośród
wymienionych w Cenniku, opłaty za wykonanie kolejnych czynności pomniejsza się o koszt dojazdu tj. 23,06 zł.
- Stawki podane w powyższej tabeli nie obejmują materiału. W przypadku użycia materiałów TAURON Dystrybucja S.A.,

do ceny usługi wyliczonej w oparciu o stawkę z Tabeli I, dolicza się ich koszt, uwzględniając 10% zysku.

Tabela II. Cennik usługi pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Badania i pomiary.
L.p.
13
14
15
16
17
18
19

Wyszczególnienie
Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla 4)
Ustalenie trasy kabla (za każde rozpoczęte 500 m) 4)
Identyfikacja kabla

4)

Identyfikacja i przecięcie kabla SN lub nN 4)
Pomiar linii kablowej do 4 żył o napięciu do 1 kV 4)
Pomiar linii kablowej o napięciu do 30 kV (próby napięciowe) 4)
Pomiar diagnostyczny linii kablowej SN (pomiar tg delta, pomiar WNZ) 4)

Pomiar diagnostyczny linii kablowej SN (próba napięciowa, pomiar tg delta,
20
pomiar WNZ) 4)
21 Skrócone badanie fizykochemiczne oleju transformatorowego 3)
22 Pełne badanie fizykochemiczne oleju transformatorowego 3)
23

Badanie 1 pary: rękawic dielektrycznych, kaloszy dielektrycznych lub
półbutów 1)

24 Badanie drążka / kleszczy izolacyjnych 1 kV - 110 kV 2)
25 Badanie drążka / kleszczy izolacyjnych 110 kV - 220 kV
26

Badanie wskaźnika napięcia drążkowego (10-110 kV), wskaźnika napięcia
bezdrążkowego O (A)WN, uzgadniacza faz

27 Badanie ogranicznika przepięć do 40 kV
28 Badanie ogranicznika przepięć powyżej 40 kV 4)
29 Badanie pomostu izolacyjnego / dywaników izolacyjnych 2)
Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym
30
(DGA) 3)

Stawka za
usługę
netto [zł]

VAT
[zł]

Stawka za
usługę
brutto [zł]

2 120,00

487,60

2 607,60

850,00
613,00

195,50

1 045,50
753,99

140,99

850,00

195,50

165,00
1 205,00
2 324,00

37,95
277,15
534,52

1 045,50
202,95
1 482,15
2 858,52

3 320,00

763,60

4 083,60

385,00
727,00

88,55

473,55

167,21

894,21

77,00

17,71

94,71

76,00
140,00

17,48
32,20

93,48
172,20

80,00

18,40

98,40

156,00

35,88

191,88

234,00
77,00

53,82
17,71

287,82
94,71

722,00

166,06

888,06

31

Analiza chromatograficzna cieczowa zawartości związków furanu w oleju
transformatorowym (HPLC) 3)

953,00

219,19

1 172,19

32

Określanie stopnia zestarzenia oleju (badanie wskaźnika polarności oleju widmo IR) 3)

87,00

20,01

107,01

5 980,00

1 375,40

7 355,40

Badania diagnostyczne transformatora 2-uzw. WN/SN - badania podstawowe
33 w zakresie parametrów elektrycznych - przeprowadzane przez mobilne
laboratorium diagnostyczne 4)
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Wybór
usługi

Badania diagnostyczne transformatora 3-uzw. WN/SN - badania podstawowe
34 w zakresie parametrów elektrycznych - przeprowadzane przez mobilne
laboratorium diagnostyczne 4)
Kompleksowe badania diagnostyczne transformatora 2-uzw. WN/SN 35 badania rozszerzone, obejmują wykonanie badań ujętych w pozycji 22, 31,
32, 33, 34 3), 4)
Kompleksowe badania diagnostyczne transformatora 3-uzw. WN/SN 36 badania rozszerzone, obejmują wykonanie badań ujętych w pozycji 22, 31,
32, 33, 35 3), 4)

7 780,00

1 789,40

9 569,40

8 469,00

1 947,87

10 416,87

10 269,00

2 361,87

12 630,87

37

Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary
zawilgocenia izolacji RVM i PDC dla transformatora 2 uzwojeniowego 4)

1 541,00

354,43

1 895,43

38

Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary
zawilgocenia izolacji RVM i PDC dla transformatora 3 uzwojeniowego 4)

3 083,00

709,09

3 792,09

39

Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary
wyładowań niezupełnych 4)

1 028,00

236,44

1 264,44

40

Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary
termowizyjne transformatora 4)

257,00

59,11

316,11

41

Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary hałasu
transformatora 4)

850,00

195,50

1 045,50

42

Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: określenie
zawartości ciał stałych, wg normy PN-EN 4406 PN-EN 4407

190,00

43,70

233,70

Objaśnienia do cennika (Tabela II):
1)
Cena dotyczy pierwszej pary, dla każdej następnej pary w danym zleceniu cena ulega obniżeniu o 50%.
2)
Cena dotyczy pierwszego egzemplarza, dla następnych w danym zleceniu cena ulega obniżeniu o 50%.
3)
Cena dotyczy analizy 1 próbki oleju elektroizolacyjnego.
4)
Cena nie zawiera kosztów dojazdu i dopuszczenia. Koszt dojazdu i dopuszczenia kalkulowany będzie indywidualnie.
Punkty informacyjne badań i pomiarów oraz usług specjalistycznych:
Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 47 budynek G, tel. 758 891 460
Legnica, ul. Wałbrzyska 1, tel. 768 898 683
Wałbrzych, ul. Wysockiego 11, tel. 748 898 420
Wrocław, ul. Nowowiejska 76, tel. 718 892 530
Opole, ul. Budowlanych 60, tel. 778 898 797
Częstochowa, ul. Mirowska 24, tel. 343 648 440
Gliwice, ul. Porotwa 14a, tel.508 006 166
Będzin, ul. Kościuszki 92, tel. 327 665 905
Bielsko-Biała, ul. Czechowicka 25, tel. 338 131 504
Kraków, ul. Biskupa Hodura 3, tel. 122 612 141, 122 612 427
Tarnów, ul. Kryształowa 1/3, tel. 146 311 231, 146 311 460
Dodatkowe informacje w zakresie zlecanej usługi
(krótki opis sytuacji, przyczyny zlecenia usługi)

Prawne
1. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych na potrzeby niniejszego zlecenia znajdują się w klauzuli informacyjnej TAURON
Dystrybucja S.A., która jest integralną częścią niniejszego dokumentu.
Wnioskodawca
oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury i obciążenie go kosztami wykonania usługi na kwotę określoną
2.
powyżej powiększoną o wysokość podatku od towarów i usług (VAT) wg stawki ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zobowiązuje się ją zapłacić w terminie 30 dni od daty wykonania usługi, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Miejscowość, data
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Czytelny podpis

Klauzula informacyjna
TAURON Dystrybucja S.A.

Zlecenie wykonania usługi zgodnie z Cennikiem usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, www.taurondystrybucja.pl.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą
się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących
ochrony danych osobowych pisząc na: td.iod@taurondystrybucja.pl
lub
na
adres
korespondencyjny:
IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków,
ul. Dajwór 27.

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) wykonania usługi na Państwa wniosek - przez okres

poprzedzający od przyjęcia wniosku do realizacji oraz
przez czas wykonywania usługi [podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie
i wykonanie umowy];
b) monitorowanie jakości świadczonej usługi i jakości
obsługi klienta – przez czas wykonywania usługi
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia zawarcie i wykonanie umowy];

c) kontroli jakości usługi po wykonaniu usługi, co może

nastąpić w okresie do roku od jej wykonania
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia realizacja uzasadnionego interesu administratora
w
postaci
zapewnienia
należytej
jakości
świadczonych usług];

d) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania

obowiązków prawnych, w szczególności przepisów
podatkowych, prawa energetycznego, przepisów
o rachunkowości - przez okres wynikający z tych
przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c)
Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego
przepisami prawa];
e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub
obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży
wierzytelności – przez czas trwania postępowań
i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia realizacja uzasadnionego interesu administratora
w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed
roszczeniami związanymi z umową].
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6
ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało
przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego
interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw
lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje
Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych.
Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia
mogą Państwo znaleźć na stronie www.taurondystrybucja.pl/rodo .
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4. W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane
osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:

a)
b)
c)
d)

prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych, (zwane
również „prawem do bycia zapomnianym”),

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,

f) prawo do przeniesienia danych osobowych.
5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących
praw, mogą się Państwo z nami skontaktować na
wybrany sposób:
a) pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A., skr.
poczt. nr 2708, 40-337 Katowice,
b) e-mailowo na adres:
daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl
6. Jeśli
zdecydują
się
Państwo
skorzystać
z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi
odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie
miesiąca od dnia kiedy otrzymamy Państwa żądanie.
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane
osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Informacja o zamiarze przekazywania danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
(dalej: EOG).
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza
EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze
zlecaniem
wykonania
określonych
usług/działań
podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub
przetwarzającym dane osobowe poza EOG. Państwa
dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich
państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów
w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją
Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień
ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi
podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub
zastosowano
odpowiednie
inne
zabezpieczenia,
o których mowa w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych
poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o
stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać
kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich
udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony
Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest
dobrowolne, przy czym brak ich wskazania uniemożliwi
nam wykonanie usługi.
odbiorcami
Państwa
danych
10. Przewidywanymi
osobowych są:
a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane
osobowe we własnym imieniu:

•

podmioty, które prowadzą działalność pocztową
lub kurierską,

•

podmioty, które prowadzą działalność płatniczą
(banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania
wzajemnych rozliczeń,
podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze
spraw księgowych, podatkowych, prawnych –
w zakresie, w jakim staną się administratorem
danych,

•

b) podmioty, które
w naszym imieniu:
•
•
•
•
•

przetwarzają

dane

osobowe

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
podmioty,
które
obsługują
systemy
teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
podmioty, które wspomagają nas w obsłudze
korespondencji,
podmioty, które świadczą nam usługi doradcze,
konsultacyjne,
audytowe,
pomoc
prawną,
podatkową, rachunkową,
podmioty, które świadczą usługi archiwizacji
dokumentów,

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów
przetwarzania Państwa danych osobowych.
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