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AKTUALNE TEMATY

Szkolenie w centrum Wrocławia, wygodny PARKING w Galerii Dominikańskiej
Prelegentami są wybitni specjaliści – wieloletni praktycy KONTRAKTÓW FIDIC
W cenie szkolenia PRZERWA KAWOWA oraz LUNCH
Każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT ukończenia szkolenia

ORGANIZATOR

PARTNER
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PROGRAM SZKOLENIA
BLOK I
09:30 – 10:30
WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ROSZCZENIAMI
/ kontekst / uczestnicy / podstawy / metodyka i narzędzia /


Ramy projektu, ustawowy i kontraktowy podział ról oraz podział ryzyka pomiędzy uczestników
procesu inwestycyjnego w warunkach kontraktowych FIDIC (przy uwzględnieniu warunków
szczególnych kluczowych zamawiających)
Wykładnia postanowień kontraktu dotyczących roszczeń
Analiza harmonogramowa i analiza kosztowa




PRZERWA KAWOWA (15 minut)

BLOK II
10:45 – 13:15 (w tym przerwa 15 minut)
ROSZCZENIA WYKONAWCÓW (CASE STUDY)
/ konstrukcja roszczenia / dokumentowanie roszczeń / analizy / procedura oceny /






Roszczenia o przedłużenie Czasu na Ukończenie i zmianę terminu/zakresu Kamienia Milowego
- metody konstruowania, dokumentowania oraz analizy
- aspekty dowodowe i proceduralne
Dobre praktyki, narzędzia (case study)
- opóźnienie w wydawaniu aktów administracyjnych i uzgodnień
- nadzwyczajne warunki pogodowe
- archeologia
- odmienne warunki geologiczne
Roszczenia o dodatkową płatność / Koszt (case study)
- zmiana prawa
- zmiana zakresu (roboty dodatkowe)

PRZERWA OBIADOWA (45 minut)

BLOK III
14:00 – 15:00
REALIZACJA UPR AWNIEŃ Z GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA
/ roszczenia Zamawiającego / wykonywanie praw z gwarancji należytego wykonania /



Wady realizacyjne - wykonywanie uprawnień przez Zamawiającego
Wykonywanie praw z gwarancji należytego wykonania
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BLOK IV
15:00 – 16:00
WALORYZACJA KONTRAKTU FIDIC
/ ramy prawne i kontraktowe / aktualne podejście do normowania oraz dokumentowania roszczeń
waloryzacyjnych / spory prawne – argumentacja faktyczna i prawna Wykonawców / kluczowe szanse
oraz ryzyka procesowe roszczeń waloryzacyjnych /





Subklauzula 13.8 warunków FIDIC – możliwości, szanse i zagrożenia
Waloryzacja sądowa – przesłanki
Praktyczne strategie roszczeniowe i procesowe (podejście, szanse i ryzyka)
Metodyka dowodzenia i analizy

ZAKOŃCZENIE
16:00 PODSUMOWANIE SZKOLENIA I ROZDANIE CERTYFIKATÓW

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
Zmiana towarzyszy realizacji każdego projektu, dlatego trudno sobie wyobrazić sprawną realizację
inwestycji budowlanych bez kompetencji administrowania zmianą.
Warunki kontraktowe FIDIC tworzą ramy formalne w których uczestnicy procesu inwestycyjnego
dokonują analiz oraz rozstrzygają w kwestii zmian. Wymaga to wieloaspektowego podejścia pod
względem technicznym, prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Aby zagwarantować,
że proces ten będzie przebiegał poprawnie należy poznać jego istotę, metody oraz dobre praktyki.
Dlatego na naszym szkoleniu postanowiliśmy przybliżyć Państwu zasady oraz przedstawić praktyczne
metody zarządzania zmianą na kontrakcie w procedurze roszczeniowej. Temu celowi ma służyć
formuła case study, oparta na aktualnych przykładach typowych roszczeń.
Nasi prelegenci są czynnymi specjalistami z wieloletnią praktyką w dziedzinie obsługi prawnej oraz
zarządzania roszczeniami na największych inwestycjach budowlanych. Stale wspieramy Wykonawców,
Inżynierów Kontraktu oraz Zamawiających publicznych w kompetencji inżynieryjnej, kubaturowej,
hydroinżynieryjnej, kolejowej i lotniskowej.
Połączenie doświadczenia oraz wiedzy z dziedziny prawa, zarzadzania projektami oraz ryzykiem
pozwala nam przedstawić Państwu unikalny zestaw kompetencji do zarządzania roszczeniami.

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY







Project managerów z branży budowlanej
Prawników – zwłaszcza dużych i średnich firm związanych z procesem budowlanym
Ekspertów claim management średnich i dużych firm budowlanych
Dyrektorów Kontraktu
Inżynierów Kontraktu
Zarządów firm budowlanych i deweloperów

Także w sektorze publicznym



Kierowników Kontraktu Zamawiającego
Prawników i pracowników działów inwestycji i jednostek realizujących projekty
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Prawnik i główny specjalista do spraw roszczeń na kontraktach infrastrukturalnych
FIDIC. Międzynarodowe uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie
w zarzadzaniu projektami i ryzykiem (IPMA, MoR Practitioner, PRINCE 2).
Ponad 20 lat praktyki zawodowej w szczególności w obszarze realizacji wszelkich
inwestycji budowlanych, zarządzania kontraktem i roszczeniami FIDIC – po
stronie największych firm wykonawczych, kluczowych zamawiających
publicznych i Inżynierów Kontraktu.
Wszechstronne doświadczenie negocjacyjne i procesowe związane z obsługą
dużych roszczeń budowlanych oraz sporów prawnych w tym przed Komisjami
Rozjemczymi i sądami arbitrażowymi.
Współtworzył i wdrażał system operacyjnego Risk Management oraz zarządzał
roszczeniami kluczowych projektów na poziomie centrali międzynarodowej
korporacji budowlanej.
Prawnik i główny specjalista do spraw roszczeń na kontraktach infrastrukturalnych
FIDIC. Ukończyła studia podyplomowe Certyfikowany Project Manager oraz
szkolenie Warunki Kontraktowe FIDIC i uzyskała międzynarodowe uprawnienia
w zarzadzaniu projektami (IPMA).
Radca prawny - koordynator w PGW Wody Polskie wspierający administrowanie
roszczeniami na największych inwestycjach hydroinżynieryjnych, w tym
realizowanych z funduszy Banku Światowego.
Długoletnia praktyka zawodowa w obszarze realizacji inwestycji budowlanych,
zarządzania kontraktem i roszczeniami FIDIC – po stronie kluczowych
zamawiających publicznych i Inżynierów Kontraktu.
Wszechstronne doświadczenie negocjacyjne i procesowe związane z obsługą
dużych roszczeń budowlanych oraz sporów prawnych w tym przed Komisjami
Rozjemczymi i sądami arbitrażowymi.
Ekspert prawny zespołu do spraw roszczeń w PGW Wody Polskie.
Europejski prawnik transakcji i projektów (na liście Legal 500), władający biegle
angielskim i hiszpańskim.
Ponad 15 lat tworzenia struktur prawnych na potrzeby transakcji, zarządzania
projektami, doradztwa, negocjacji i implementacji, w szczególności w obszarze
finansowania biznesu, połączeń i przejęć spółek, funduszy private equity,
bankowości, prawa spółek i prawa handlowego, w tym w procesach due diligence
i nieruchomości.
Ponad 15-letnie doświadczenie w obsłudze dużych projektów finansowanych
środkami kredytów międzynarodowych, w tym umów kredytowych standardu LMA
oraz ustanawiania i realizacji zabezpieczeń kredytów konsorcjalnych
i infrastrukturalnych, w tym gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.
Ekspert prawny zespołu do spraw projektów infrastrukturalnych finansowanych ze
środków Banku Światowego w PGW Wody Polskie.
Praktyk, główny specjalista do spraw roszczeń uczestniczący od ponad 10 lat przy
realizacji dużych projektów infrastrukturalnych realizowanych w sektorze
publicznym, w tym lotnisk, linii kolejowych, dróg ekspresowych, budynków
użyteczności publicznej, etc.
W procesie inwestycyjnym reprezentował inwestorów, jednostki projektowe,
Inżynierów Kontraktu oraz Wykonawców, dzięki czemu posiada wszechstronną
wiedzę i doświadczenie w obszarach przygotowania i realizacji projektów
infrastrukturalnych, w tym zarządzania kontraktami i roszczeniami FIDIC.
Od ponad 2 lat zaangażowany jako Mediator Sądowy w rozwiązywanie sporów
z umów o dzieło oraz umów o roboty budowlane.

