
Obecna praktyka zamawiających publicznych i inwestorów prywatnych w zakresie zastrzegania 

i nakładania kar umownych ma istotne znaczenie dla całego rynku wykonawców w sektorze

gazowym i energetycznym.

Kary umowne należą do najistotniejszych ryzyk po stronie wykonawców, podwykonawców 

i dostawców. W wielu przypadkach to właśnie naliczenie kary umownej jest czynnikiem

decydującym o negatywnym wyniku ekonomicznym zrealizowanego kontraktu. 

W czasie webinarium przedstawimy Państwu praktyczne zagadnienia dotyczące unikania ryzyka

kar, przygotowania skutecznej obrony przed karami, prawidłowej oceny zastrzeżonych kar

umownych oraz dopuszczalności naliczania i egzekwowania kar umownych w świetle „ustawy

Covid-19”. Podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami w tym zakresie wynikającymi 

z ponad 15 lat świadczenia doradztwa prawnego dla sektora infrastruktury. 

1.0       Kary umowne charakterystyczne dla umów w sektorze infrastruktury gazowej.

2.0      Jak oceniać, czy kary umowne zastrzeżone w danym kontrakcie są ważne (skuteczne)? 

3.0      Jak przygotować się do skutecznej obrony przed naliczeniem kar umownych w toku

            realizacji kontraktu?

 4.0     Czy dopuszczalna jest kumulacja kar umownych wobec wykonawcy z tytułu podobnych

            (nakładających się) naruszeń umowy?

5.0      Czy kary umowne procentowe bez górnego limitu są ważne?

6.0      Dopuszczalność naliczania i egzekwowania kar umownych w świetle „ustawy Covid-19”.

7.0      Jak doprowadzić do ugody z zamawiającym publicznym w zakresie kar umownych?

Program:

Zaproszenie kierujemy do kadry zarządzającej firm z branży gazowniczej, dyrektorów

kontraktów i projektów, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych, claim

managerów.

Kancelaria JDP - jesteśmy jednym z liderów w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

na rzecz wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy realizacji złożonych inwestycji

infrastrukturalnych. Doradzamy w toku realizacji złożonych inwestycji m.in. energetycznych, kolejowych,

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

kilkadziesiąt precedensowych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych

lub infrastrukturalnych, przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa.

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.

Kary umowne w inwestycjach gazowych

– zagadnienia praktyczne

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

drogowa oraz kolejowa, wykonywanych w oparciu o wzorce warunków kontraktowych FIDIC, 

w tym w formule pod klucz. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności

reprezentowanie inwestorów i generalnych wykonawców robót budowlanych 

w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych, prowadzonych m.in. w oparciu o regulaminy

arbitrażowe ICC oraz SAKIG w Warszawie.
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