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Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestycji oraz rozwiązywaniu sporów 
sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa, w tym drogowego, kolejowego, hy-
drotechnicznego, inżynieryjnego i przemysłowego, w tym również inwestycji opartych 
na bazie FIDIC. Specjalista w obszarze umów o roboty budowlane, reprezentujący wy-
konawców i podwykonawców realizujących projekty infrastrukturalne dotyczące budo-
wy dróg, linii kolejowych, zapór, zbiorników wodnych, wałów, regulacji i umocnień rzek 
oraz innych obiektów inżynierii wodnej. Prowadząc spory sądowe oraz sprawując nad-
zór nad procedurą roszczeń z tytułu robót dodatkowych, dodatkowych kosztów z tytułu 
wydłużenia realizacji kontraktu, a także prowadząc negocjacje, wielokrotnie przyczynił 
się do uzyskania dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy bądź do uniknięcia zapła-
ty niezasadnie naliczonych kar umownych.

Specjalizuje się także w  prawie zamówień publicznych, doradzając przedsiębiorcom 
w postępowaniu przetargowym na etapie składania ofert, wyjaśnień oraz na etapie po-
stępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą poprzez sporządzanie środków ochrony 
prawnej oraz zastępstwo przed KIO. 
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Od wielu lat obsługuje podmioty gospodar-
cze, którym służy radą w bieżącej działalno-
ści, z uwzględnieniem doradzwa przy kon-
traktach handlowych. 
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Praktyczne wykorzystanie znajomości 
procedur FIDIC

Wsparcie w negocjacjach

Prowadzi spory sądowe, reprezentując klientów jako pełnomocnik lub obrońca w po-
stępowaniach przez sądami powszechnymi, jak i  Sądem Najwyższym. Reprezentuje 
podmioty przed sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz 
przed Urzędem Patentowym i Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamó-
wień Publicznych. 
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Kompleksowa obsługa 
podmiotów gospodarczych

 → obsługa prawna związaną z  bieżącą działalnością 
przedsiębiorstwa, w  tym przygotowywanie opinii 
i analiz prawnych, opiniowanie i zatwierdzanie pro-
jektów umów z kontrahentami;

 → prowadzenie korespondencji z  kontrahentami, 
związanej z działalnością gospodarczą przedsiębior-
stwa;

 → udział w negocjacjach;
 → doradztwo w sprawach pracowniczych;
 → zastępstwo przed sądami i  organami administracji 

rządowej i  samorządowej, sporządzanie pozwów 
i wszelkich pism procesowych w toku postępowania.

Obsługa klientów indywidualnych

 → porady prawne z zakresu prawa cywilnego, karnego 
i administracyjnego;

 → przygotowywanie pism, wniosków i  opinii praw-
nych;

 → przygotowywanie pozwów, pomoc w  wyegzekwo-
waniu należności; 

 → przygotowywanie zawiadomień o  podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa oraz wniosków o ściganie;

 → pomoc tymczasowo aresztowanym;
 → zastępstwo w  postępowaniu karnym, zarówno na 

etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądo-
wego, jako obrońca albo pełnomocnik pokrzywdzo-
nego;

 → zastępstwo sądowe w sprawach cywilnych i admini-
stracyjnych.

Sprawy cywilne, karne i administracyjne 
oraz inne – zastępstwo procesowe

 → analiza materiału dowodowego oraz jego gromadze-
nie;

 → ocena indywidualnej sytuacji procesowej;
 → ocena ryzyka związanego z postępowaniem proce-

sowym;
 → negocjacje z  przeciwnikiem procesowym i  dążenie 

do ugodowego zakończenia sporu;
 → zastępstwo przed sądami powszechnymi (rejono-

wym, okręgowym i apelacyjnym), przed Sądem Naj-
wyższym, przed organami administracji publicz-
nej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem 
Administracyjnym, przed sądami pracy oraz przed 
Urzędem Patentowym i Krajową Izbą Odwoławczą.

Obsługa inwestycji budowlanych

 → obsługa inwestycji budowlanych z zakresu sze-
roko pojętego budownictwa, w tym drogowego, 
kolejowego, hydrotechnicznego, inżynieryjnego 
i przemysłowego, w tym inwestycji opartych na 
bazie FIDIC;

 → weryfikacja i  opiniowanie umów, przygotowa-
nie umów o generalne wykonawstwo, z podwy-
konawcami, dostawcami towarów i  usług oraz 
innymi podmiotami;

 → uczestnictwo w negocjacjach w zakresie umów, 
aneksów i wszelakich roszczeń;

 → obsługa od strony formalno-prawnej korespon-
dencji w  ramach kontraktów budowlanych, 
w tym związaną z procedurą roszczeń (zwłasz-
cza w zakresie procedury FIDIC);

 → zastępstwo procesowego, obejmujące w szcze-
gólności dochodzenie roszczeń z  tytułu ro-
bót dodatkowych, kosztów realizacji kontrak-
tu w  wydłużonym czasie, a  także powództwa 
o ustalenie nieistnienia niezasadnie naliczanych 
kar umownych.

Doradztwo w sytuacjach problemowych
Z sukcesem wspiera przedsiębiorców
Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe

Obsługa podmiotów gospodarczych 
w zakresie zamówień publicznych

 → pomoc prawna w  trakcie procedury prze-
targowej;

 → wymiana korespondencji związanej z wyjaśnie-
niem treści składanych ofert, w tym w zakresie 
rażąco niskiej ceny, czy też zgodności treści 
oferty z SIWZ;

 → doradztwo i  obsługa w  zakresie środków 
ochrony prawnej przewidzianej przez pra-
wo zamówień publicznych a także w zakre-
sie przystąpień do postępowania;

 → zastępstwo w postępowaniu przed Krajową 
Izbą Odwoławczą, jak również przed Sąda-
mi na skutek wniesienia skargi na orzecze-
nie Krajowej Izby Odwoławczej.
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 → Kompleksowa obsługa firm;
 → Pomoc prawna osobom indywidualnym;
 → Obsługa kontraktów budowlanych;
 → Doradztwo w zakresie FIDIC;
 → Dochodzenie roszczeń z umów o roboty budowlane;
 → Pomoc w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego;
 → Zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 → Zastępstwo procesowe przed sądami;
 → Obrona w sprawach karnych

Kod QR z wizytówką firmy

 →

Kancelaria Adwokacka Albert Bezak 
ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 11 
40-615 Katowice 


