
Doradztwo prawne dla GDDKiA
Wybrane projekty związane z budową dróg i autostrad

A2 / Stryków - Konotopa
• Negocjacje ze zwycięzcą przetargu na koncesjonariusza 
 (konsorcjum Budimex) 
•  Wyegzekwowanie gwarancji banków chińskich 
 wystawionych dla COVEC, wykonawcy 2 z 5 pododcinków

A2 / Nowy Tomyśl - Świecko
•  Negocjacje z AWSA i AWSA II pakietu umów o budowę 
 i eksploatację autostrady, w tym umowy koncesyjnej 
 (tzw. zamknięcie komercyjne) i dokumentów finansowania 
 (zamknięcie finansowe)
• Rozwiązywanie bieżących problemów w toku wykonywania 
 umowy

A2 / Nowy Tomyśl - Konin
• Negocjacje aneksów do umowy koncesyjnej
• Rozwiązywanie szeregu kwestii dotyczących wykonania 
 umowy, w tym dotyczących obwodnicy Poznania, 
 podłączeń dróg krajowych do autostrad, węzłów 
 drogowych (w tym węzeł Września)
• Doradztwo dotyczące pomocy publicznej i jej zwrotu 
 (ok. 1 300 mln zł), w tym udział w rozprawie przed Sądem 
 Europejskim w Luksemburgu
• Bieżące doradztwo prawne

A2 / Warszawa - Kukuryki
Analiza poszczególnych odcinków autostrady A2 na wschód 
od Warszawy do granicy państwa, pod kątem wymogów 
dla projektów PPP

A1 / Stryków - Pyrzowice
• Negocjacje ze zwyciezcą postępowania o wybór 
 koncesjonariusza (konsorcjum Budimex), zamknięcie 
 komercyjne
• Negocjacje zamknięcia finansowego projektu 
 (niezakończone zawarciem umów finansowania)
• Analiza poszczególnych odcinków A1 Stryków - Pyrzowice 
 pod kątem wymogów dla projektów PPP

A1 / Świerklany - Gorzyczki
• Dwie sprawy przed sądem polskim o zapłatę kar umownych 
 - spór z Alpine Bau, wykonawcą odcinka
• Międzynarodowe i krajowe postępowania upadłościowe 
 Alpine Bau (w Austrii i w Polsce)

Obwodnica Augustowa / Dolina Rospudy
Opinia prawna dotycząca dopuszczalności przebiegu drogi 
przez tereny przyrodniczo chronione w kontekście regulacji UE. 
Analiza ryzyka skargi do ETS
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Inne projekty
• Międzynarodowy spór arbitrażowy dotyczący zakończenia budowy i rozliczeń z koncesjonariuszem autostrady 

• Międzynarodowy arbitraż w sprawie ważności aneksu do umowy koncesyjnej 

• Międzynarodowy spór arbitrażowy dotyczący rozliczeń prac przy autostradzie

• Przygotowanie koncepcji postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i operatora krajowego systemu 
 poboru opłat na autostradach zarządzanych przez GDDKiA, drogach ekspresowych i innych drogach krajowych, 
 ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, 
 na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (z późn. zmianami). 
 Obsługa prawna procesu przetargowego, negocjacje umowy ze zwycięskim podmiotem (Kapsch Telematic 
 Services), doradztwo przy zawarciu umowy i jej realizacji (monitorowanie realizacji budowy i odbioru systemu, 
 doradztwo w toku funkcjonowania projektu viaTOLL)

• Spór arbitrażowy z międzynarodowym konsorcjum wykonawców odcinka autostrady przed sądem 
 arbitrażowym ICC w Paryżu

• Doradztwo przy projektach dostosowania istniejących dróg do standardów drogi ekspresowej lub autostrady 
 (w tym przetargi i umowy dzierżawy Miejsc Obsługi Podróżnych) 

• Doradztwo w zakresie projektów drogowych na terenie kraju, realizowanych w formule PPP (w tym obwodnica
 Trójmiasta) 


