
1.0       Jak przyczyny przedłużenia czasu realizacji kontraktu wpływają na możliwość dochodzenia

            roszczeń o koszty z tym związane?

2.0      Jakie są elementy składowe roszczenia o zapłatę kosztów (stałych i pośrednich)

            poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu w infrastrukturze

            gazowej? 

3.0      Jakie są podstawy prawne i przesłanki dochodzenia ww. roszczenia?

4.0      Jak przygotować się do dochodzenia ww. roszczenia (z uwzględnieniem aktualnych

            preferencji dowodów z dokumentów i ograniczeń wykorzystania dowodów z zeznań

            świadków w postępowaniu gospodarczym)?

5.0      W jaki sposób obliczyć i wykazać wysokość ww. roszczenia oraz jak weryfikują je eksperci

            i biegli sądowi?

6.0      Jakie są doświadczenia z praktyki dochodzenia roszczeń o koszty przedłużenia kontraktów

            gazowych?

7.0      Jakie są możliwości zawarcia ugody z zamawiającym w sprawie ww. roszczenia?

ZAREJESTRUJ SIĘ

Przedłużenie czasu realizacji kontraktów w infrastrukturze gazowej jest częstym zjawiskiem.

Dodatkowe koszty ponoszone w związku z tym przez wykonawców i podwykonawców

negatywnie wpływają na wynik finansowy zawartych kontraktów. 

W czasie webinaru współorganizowanego z IGG przedstawimy Państwu – bazując na naszych

ponad 15 latach doświadczenia w doradztwie prawnym dla wykonawców infrastruktury gazowej 

i energetycznej – w jaki sposób skutecznie przygotować roszczenia oraz dochodzić roszczeń 

o zapłatę kosztów poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktów. 

Szkolenie (webinar) prowadzą prawnicy kancelarii JDP – eksperckiej niezależnej kancelarii

będącej liderem na polskim rynku w doradztwie prawnym dla wykonawców inwestycji

infrastrukturalnych (w tym gazowych) oraz zastępstwie procesowym w postępowaniach

sądowych i arbitrażowych dotyczących takich inwestycji. W prestiżowym rankingu firm

prawniczych The Legal 500 kancelaria JDP została uznana (w latach 2018, 2019, 2020 i 2021) 

za Leading Firm (Top Tier) w kategorii Construction/Construction disputes. 

Podczas webinaru odpowiemy na następujące pytania:

Zaproszenie kierujemy do kadry zarządzającej firm z branży gazowniczej, dyrektorów

kontraktów i projektów, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych, 

claim managerów.

Kancelaria JDP – jest jednym z liderów w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego na

rzecz wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy realizacji złożonych inwestycji

infrastrukturalnych. Eksperci JDP doradzają w toku realizacji złożonych inwestycji m. in. energetycznych,

kolejowych, drogowych, mostowych, gazowych, obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych. 

Prowadzą kilkadziesiąt precedensowych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji

budowlanych lub infrastrukturalnych, przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego

orzecznictwa. Uzyskane dzięki prawnikom z kancelarii JDP rozstrzygnięcia miały niejednokrotnie charakter

precedensowy i przełomowy z punktu widzenia klientów i całej branży. Otworzyły drogę do wprowadzenia

rozwiązań systemowych, usprawniających sytuację na rynku i poprawiających współpracę między

zamawiającymi a wykonawcami. 

Kancelaria została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global,

Chambers Europe i Legal 500 w kategoriach: Construction (Band 1); Public Procurement; Dispute

Resolution; Arbitration i Commercial oraz Corporate & M&A.

Podanie wszystkich wymaganych danych  jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Udział w webinarze jest bezpłatny.

Koszty związane z przedłużeniem czasu realizacji kontraktów

w infrastrukturze gazowej 

Webinar poprowadzą   :

prof. Przemysław Drapała

Partner w kancelarii JDP, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym 

dla wiodących wykonawców inwestycji infrastrukturalnych, inwestorów prywatnych oraz

podwykonawców, pełnomocnik procesowy w ponad 100 postępowaniach sądowych 

i arbitrażowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, uznany w prestiżowym rankingu 

firm prawniczych The Legal 500 za Leading Individual in Poland w kategorii

Construction/Construction disputes (2018, 2019, 2020, 2021), wyróżniony w tej kategorii także 

w międzynarodowym rankingu Chambers Europe, kieruje zespołem 30 prawników.

Konrad Gortad

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Zajmuje się

doradztwem prawnym związanym z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, m.in. infrastruktura

gazowa, drogowa oraz kolejowa. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności

reprezentowanie inwestorów i generalnych wykonawców robót budowlanych (w tym

skomplikowanych inwestycji w branży LNG) w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych,

prowadzonych m.in. w oparciu o regulaminy arbitrażowe ICC oraz SAKIG w Warszawie. Członek

Zespołu ds. ustanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk IGG.

Ludwina Klein, LL.M.

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury w kancelarii

JDP. Reprezentuje klientów w złożonych sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych:

kolejnictwo, drogownictwo, obiekty kubaturowe oraz energetyka, w tym sporach wynikłych z

umów opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Jej doświadczenie obejmuje reprezentację

klientów w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe i polskie trybunały arbitrażowe

(postępowania wg. regulaminów ICC, SCC, SAKiG). Zajmuje się bieżącym doradztwem w toku

realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Zaproszenie

WEBINAR

21 października 2021

godz. 10:00 – 12:00
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