
Zamówienia Publiczne

profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu



Firma

Kochaƒski Zi´ba Rapala i Partnerzy zosta∏a za∏o˝ona w 1998 r. przez mecenasa

Piotra Kochaƒskiego adwokata, cz∏onka Warszawskiej Izby Adwokackiej oraz Izby

Adwokackiej Dystryktu Kolumbii w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. 

Naszà firm´ wspó∏tworzy obecnie 60 prawników (adwokatów, radców prawnych,

doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów). Prawników wspierajà

dzia∏y administracji, informacji i telekomunikacji, marketingu i finansów. ¸àcznie

KZR&P zatrudnia ponad 90 osób w kilku biurach, w Warszawie, Krakowie i Lublinie.

Kochaƒski Zi´ba Rapala i Partnerzy to spó∏ka zorganizowana nowoczeÊnie 

i dostosowana do wymagaƒ klientów. Âwiadczymy najwy˝szej jakoÊci us∏ugi 

w pe∏nym zakresie prawa. 

Proponujemy klientom rozwiàzania innowacyjne i „szyte na miar´”. Ka˝dy 

z przypadków traktujemy w sposób wielodyscyplinarny, ∏àczàc doÊwiadczenie 

i wiedz´ z ró˝nych, powiàzanych ze sobà, dziedzin prawa. Kompleksowe podejÊcie

do obs∏ugi oraz znajomoÊç rynku i potrzeb poszczególnych bran˝ jest cenione przez

naszych klientów poniewa˝ przynosi im wymierne korzyÊci.

Praktyka mi´dzynarodowa

KZR&P Êwiadczy swoje us∏ugi tak˝e globalnie dzi´ki systemowej wspó∏pracy ze

stowarzyszonymi z nià firmami zagranicznymi.

Od 2004 roku firma jest cz∏onkiem mi´dzynarodowego stowarzyszenia dzia∏ajàcego

pod szyldem International Lawyers Network (www.iln.com). Stowarzyszenie grupuje

ponad 5000 prawników pracujàcych w ramach 91 firm prawniczych z 66 krajów.

Dzi´ki cz∏onkostwu w ILN prawnicy KZR&P biorà udzia∏ w licznych 

mi´dzynarodowych transakcjach, w tym w przej´ciach, fuzjach i ich finansowaniu

oraz transakcjach na rynku nieruchomoÊci.

Nale˝ymy równie˝ do Mackrell International (www.mackrell.net), jednej 

z wa˝niejszych sieci niezale˝nych firm prawniczych Êredniej wielkoÊci dzia∏ajàcych

we wszystkich g∏ównych jurysdykcjach Êwiata. Za∏o˝ona dwadzieÊcia pi´ç lat temu,

obecnie obejmuje ponad 60 firm w ponad 100 biurach na pi´ciu kontynentach. 

Przynale˝noÊç do ILN oraz Mackrell International daje nam mo˝liwoÊç generowania 

i zarzàdzania naszymi transgranicznymi projektami na ca∏ym Êwiecie.
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Kochaƒski Zi´ba Rapala i Partnerzy

laureatem Medalu Europejskiego 2013

Business Centre Club,

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

i Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Spo∏ecznego
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Nasze doÊwiadczenie w zakresie prawa zamówieƒ publicznych

Prawnicy KZR&P posiadajàcà szerokà wiedz´ na temat prawa zamówieƒ publicznych oraz doÊwiadczenie

poparte bieg∏à znajomoÊcià orzecznictwa Krajowej Izby Odwo∏awczej (KIO). Nasze doÊwiadczenie obejmuje

równie˝ europejskie regulacje majàce wp∏yw na pozycj´ prawnà uczestników rynku zamówieƒ publicznych 

w Polsce.

KZR&P doradza klientom na ka˝dym etapie post´powania o udzielenie zamówienia publicznego, poczàwszy od

pomocy w przygotowaniu SIWZ i prowadzeniu post´powania, a˝ do etapu bronienia decyzji zamawiajàcego

przed KIO. Dzia∏ajàc na rzecz wykonawców pomagamy rozpoznaç i w∏aÊciwie zinterpretowaç SIWZ, 

doradzamy w sprawach proceduralnych, pomagamy przygotowaç ofert´ i reprezentujemy klientów na etapie

korzystania ze Êrodków ochrony prawnej.

W szczególnoÊci oferujemy:

■ sporzàdzanie i opiniowanie dokumentów przetargowych

■ pomoc przy sporzàdzaniu ofert pod kàtem zgodnoÊci ze specyfikacjà istotnych warunków zamówienia

■ kontrol´ czynnoÊci zamawiajàcego, podejmowanych w toku post´powania pod kàtem ich zgodnoÊci 

z prawem zamówieƒ publicznych

■ analiz´ ofert wykonawców pod kàtem ich zgodnoÊci ze specyfikacjà istotnych warunków zamówienia lub

prawa zamówieƒ publicznych wraz z ocenà zasadnoÊci korzystania ze Êrodków ochrony prawnej

■ sporzàdzanie odwo∏aƒ oraz reprezentacj´ klientów przed KIO

■ analiz´ wyroków KIO, wydanych w sprawach indywidualnych wraz z ocenà zasadnoÊci skargi do sàdu

powszechnego

■ reprezentacj´ klientów przed sàdami powszechnymi w sprawach skarg na orzeczenia KIO

Kim jesteÊmy

■ Nasi Prawnicy. Trzon zespo∏u stanowià doÊwiadczeni, rekomendowani wÊród mi´dzynarodowych

Êrodowisk liderzy w bran˝y, wspierani przez m∏odych, entuzjastycznych prawników. Zespó∏ posiada

doÊwiadczenie zdobywane w mi´dzynarodowych, presti˝owych kancelariach prawnych.

■ Szerokie doÊwiadczenie w zakresie zamówieƒ publicznych. Nasza praktyka zamówieƒ publicznych jest

jednà z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku. Klienci otrzymujà pomoc prawnà dostosowanà

ÊciÊle do ich potrzeb, ukierunkowanà na konkretne rozwiàzania biznesowe. Zespó∏ doradza zarówno po

stronie zamawiajàcych, jak i oferentów.

■ Inne istotne praktyki. Jako kancelaria Êwiadczàca us∏ugi prawne w pe∏nym zakresie jesteÊmy w stanie

zaoferowaç naszym klientom wielodyscyplinarne doradztwo, które jest niezb´dne przy wszelkich 

istotnych projektach w obszarze zamówieƒ publicznych. Nasza kancelaria, wÊród innych obszarów 

specjalizacji, zapewnia us∏ugi na najwy˝szym poziomie w zakresie prawa energetycznego, projektów

infrastrukturalnych, prawa transportowego, militarnego, farmaceutycznego i budowlanego.

■ Praktyka o Êwiatowym standardzie w polskich realiach cenowych. Nasza wiedza i doÊwiadczenie sà

gwarancjà efektywnoÊci dzia∏aƒ prawnych na najwy˝szym poziomie w optymalnych ramach kosztowych.

Stosujemy stawki godzinowe oparte o realne mo˝liwoÊci polskiego rynku.
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Wybrane projekty z zakresu prawa zamówieƒ 
publicznych, przy których doradzali nasi prawnicy

■ BAE Systems (Operations): doradztwo w przetargu prowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej

na dostaw´ samolotów szkolno-bojowych

■ BAE Systems (Operations): doradztwo w przetargu prowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej

na dostaw´ celowników termicznych

■ Boskalis International: doradztwo w przetargu  zwiàzanym z budowà falochronu na terenie Gazoportu

ÂwinoujÊcie

■ Comparex: doradztwo w przetargu dotyczàcym dostawy oprogramowania do wielu instytucji 

publicznych, w tym uniwersytetów, bibliotek, gmin i innych

■ GE: doradztwo w przetargu dotyczàcym dostawy i budowy energooszcz´dnych lamp ulicznych 

w Bielsku-Bia∏ej oraz w kilku innych mniejszych miastach obszaru Êlàskiego, w tym w Tarnowskich

Górach

■ GE International: doradztwo z zakresu prawa zamówieƒ publicznych w kontekÊcie relacji biznesowych

klienta z AGH w Krakowie

■ GE Medical Devices: doradztwo w przetargu na dostaw´ sprz´tu medycznego do publicznych oÊrodków

medycznych

■ Gmina Konstancin-Jeziorna: doradztwo w przetargu dotyczàcym ponownego modelowania 

i rekonstrukcji systemu akweduktu w Konstancinie-Jeziornie

■ IBM: doradztwo w przetargu na dostaw´ sprz´tu komputerowego do Telewizji Polskiej S.A.

■ Port lotniczy w Balicach: doradztwo w przetargu na dostaw´ dokumentacji architektonicznej 

i konstrukcyjnej w celu rozbudowy lotniska

■ Ministerstwo Obrony Narodowej: doradztwo w przetargu na dostaw´ sprz´tu biurowego do specjalnych

systemów komputerowych i urzàdzeƒ

■ Mota-Engil Central Europe, Mota Engil Enenharia Econtrucao, Emsa-Empreendimentos 

e Exploracao de Estacionametos, Esli, Immo-Park: doradztwo w przetargu na budow´ podziemnych

parkingów w Krakowie, Poznaniu i Wroc∏awiu

■ MyToll (Strabag): doradztwo w przetargu prowadzonym przez GDDKiA na dostaw´ elektronicznego 

systemu pobierania op∏at za drogi w Polsce

■ Novartis Vaccines and Diagnostics Services: doradztwo w zwiàzku z licznymi sprawami 

spornymi toczàcymi si´ przed KIO - dzia∏anie po stronie regionalnych stacji krwiodawstwa 

i krwiolecznictwa w Polsce przeciw Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.

■ Promed: doradztwo w przetargu dotyczàcym dostawy sprz´tu medycznego do ró˝nych oÊrodków 

medycznych w Polsce

■ Techmex: doradztwo z zakresu prawa zamówieƒ publicznych w projekcie spó∏ki oraz jednostek

paƒstwowych w celu stworzenia spó∏ki majàcej na celu produkcj´ map satelitarnych wykorzystywanych

do transportu i dzia∏aƒ wojennych, w tym polskich operacjach wojskowych w Iraku

■ Veolia: doradztwo w przetargu dotyczàcym ponownego modelowania i rekonstrukcji systemu 

akweduktu w P∏ocku
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Nasz  zespó∏

Dominik Solski
Partner 

+48 22 326 9600

+48 728 432 413

d.solski@kochanski.pl

Cz∏onkostwo

Okr´gowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. 

Wykszta∏cenie

Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa, 1999).

J´zyki

polski, angielski, niemiecki.    

Dominik Solski specjalizuje si´ w doradztwie dla sektora farmaceutycznego oraz obronnego. Doradza 

w zakresie prawa zamówieƒ publicznych, w transakcjach fuzji i przej´ç, w tym prywatyzacjach oraz

transakcjach private equity.

Jego doÊwiadczenie obejmuje reprezentowanie inwestorów zagranicznych w istotnych projektach 

w obszarze zamówieƒ publicznych w Polsce, w tym w przetargach na samoloty szkolno-bojowe LIFT oraz 

na dostaw´ krajowego elektronicznego systemu poboru op∏at. Dominik Solski reprezentuje te˝ czo∏owà

mi´dzynarodowà firm´ farmaceutycznà w licznych sporach dotyczàcych zamówieƒ publicznych. 

Dominik Solski pracowa∏ dla warszawskich biur wiodàcych mi´dzynarodowych firm prawniczych, w tym

Norton Rose oraz Allen & Overy (9 lat).
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Pawe∏ Gunia
Partner 

+48 12 376 7670

+48 883 323 463

p.gunia@kochanski.pl

Cz∏onkostwo

Izba Adwokacka w Krakowie.

Wykszta∏cenie

Uniwersytet Jagielloƒski w Krakowie (Magister Prawa, 2004).

J´zyki

polski, angielski, niemiecki.    

Pawe∏ Gunia specjalizuje si´ w prawie zamówieƒ publicznych, restrukturyzacjach finansowych, 

transakcjach fuzji i przej´ç, prawie handlowym, prawie nieruchomoÊci, w szczególnoÊci w kwestiach prawa

budowlanego. Posiada tak˝e doÊwiadczenie w sektorze energii konwencjonalnej i energii odnawialnej oraz

w sektorze infrastrukturalnym.

Reprezentuje zarówno wykonawców jak i zamawiajàcych w toku post´powaƒ o udzielenie zamówienia 

publicznego. Przede wszystkim jednak jego dzia∏alnoÊç skupia si´ na kontroli czynnoÊci zamawiajàcego,

podejmowanych w toku post´powania pod kàtem ich zgodnoÊci z prawem zamówieƒ publicznych oraz na

analizie ofert konkurujàcych wykonawców celem oceny zasadnoÊci korzystania ze Êrodków ochrony

prawnej.  

W dotychczasowej praktyce Pawe∏ Gunia reprezentowa∏ przed Krajowà Izbà Odwo∏awczà oraz sàdami

powszechnymi w sprawach ze skarg na orzeczenia KIO licznych klientów, w szczególnoÊci z bran˝y

budowlanej, telekomunikacyjnej i kolejowej.

By∏ wyk∏adowcà na Uniwersytecie w Moguncji i Heidelbergu w Niemczech, gdzie prowadzi∏ zaj´cia na temat

tworzenia europejskich spó∏ek akcyjnych i ich dzia∏alnoÊci.

Nasz  zespó∏
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Graêyna Sylwestrzak
Partner 

+48 22 326 9600

+48 660 765 910

g.sylwestrzak@kochanski.pl 

Cz∏onkostwo

Okr´gowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. 

Wykszta∏cenie

Uniwersytet ¸ódzki (Magister Prawa, 2003).

J´zyki

polski, angielski.    

Gra˝yna Sylwestrzak kieruje Praktykà Dochodzenia WierzytelnoÊci. Specjalizuje si´ w prawie zamówieƒ

publicznych, post´powaniach gospodarczych i cywilnych, jak równie˝ w obs∏udze prawnej zwiàzanej 

z sektorem transportu i logistyki. 

Doradza zamawiajàcym, jak i oferentom oraz jest autorem szeregu opinii z zakresu prawa zamówieƒ 

publicznych.

Posiada du˝e doÊwiadczenie w prowadzeniu spraw sàdowych przed sàdami cywilnymi, jak równie˝ 

w post´powaniu egzekucyjnym. 

Nasz  zespó∏



www.kochanski.pl

Kontakt:

email: biuro@kochanski.pl

tel. +48 22 326 9600

fax +48 22 326 9601

Metropolitan

Plac Pi∏sudskiego 1

00-078 Warszawa, Polska

Biuro czynne:

poniedzia∏ek-piàtek w godz. 9.00 – 20.00




