
 

 
 
 

 Warszawa, 16.02.2021 r. 

  

 ELEKTROTIM S.A. 
UL. STARGRADZKA 8 
54-156 WROCŁAW 
 

  

LIST REFERENCYJNY 2001609 
 
Niniejszym poświadczamy, że:  
 
Wykonawca, tj. ELEKTROTIM S.A. z siedzibą przy ulicy Stargardzkiej 8 we Wrocławiu, 
 
wykonał na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą przy ulicy Mszczonowskiej 
4 w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, 
 
zamówienie pn.: Dostawa stacji transformatorowej 20/0,4kV w ramach zadania przebudowy stacji 
transformatorowej 20/0,4kV, Wrocław ul. Gazowa 3. 
 
Zakres zamówienia obejmował w szczególności:  

1. Wykonanie podbudowy pod prefabrykowaną stację transformatorową, 

2. Dostawę i montaż prefabrykowanej stacji transformatorowej o wymiarach ~7m x 10m x wys. 4m  

(w tym piwnica kablowa – 1,2m) z dwoma komorami transformatorowymi, dwoma rozdzielniami nn 

i dwoma rozdzielniami SN, każde pomieszczenie wydzielone pożarowo, 

3. Dostawę, montaż i uruchomienie rozdzielnicy dwusekcyjnej nn 0,4kV typu XL3-4000 wyposażonej  

w wyłączniki 1250A i mosty szynowe 2000A, 

4. Dostawę, montaż i uruchomienie rozdzielnicy dwusekcyjnej, 12-to polowej SN 20kV typu D-24PL  

o parametrach 24kV/1250A/31,5kA, zgodnej z wymaganiami, o wyposażeniu: 

a. Wyłączniki wysuwne VD4 630A, 

b. Sterowniki polowe MiCOM P139 (w tym konfiguracja i parametryzacja), 

c. System telemechaniki i teletransmisji do systemu SCADA Tauron firmy Schneider Electric - Pacis, 

d. Automat przełączania zasilania (SZR) typu AZRS-3 (w tym konfiguracja i parametryzacja), 

e. Przekaźniki blokady, 

f. Wskaźniki napięcia, 

g. Przekładniki prądowe i napięciowe, 

h. Ograniczniki przepięć POLIM-D24,  

i. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe I0-70x400-N 500/1, 

j. Uziemniki z napędem elektrycznym i ręcznym UMR-24. 
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5. Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch szaf baterii kondensatorów typu BKD 95 187,5/12,5 kvar 

//400V//50Hz//wersja szafowa, stojąca z dławikami p=7%, 

6. Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch szaf zasilania gwarantowanego  220V DC wyposażonych w 

prostownik PBI 220/10 MC,17 bloków baterii 12V 55Ah – podtrzymanie mocy nominalnej 1kW przez 8h, 

7. Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji potrzeb własnych stacji, w tym: 

a. oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

b. gniazd, 

c. ogrzewania, 

d. wentylacji. 

8. Dostawę dwóch szafek BHP ze sprzętem. 

Zamówienie zostało zrealizowane w oparciu o umowę nr SEU 1000036075 z dnia 24.06.2020 r. 
 
Numer postępowania ZP/2020/01/0004/WRO. 
 
Wartość wyżej wymienionego zamówienia wynosiła netto: 2 198 500,00 zł.  
 
Zamówienie zostało zrealizowane w terminie od 24.06.2020 r. do 30.12.2020 r. 
 
Dostawa została wykonana z zachowaniem należytej staranności.  
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