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Budownictwo infrastrukturalne 

 

 „Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów PPS 1 wraz 

z modernizacją dróg kołowania E1, E2 i D w Międzynarodo-

wym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach“; 

 „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Dar-

łowo“;  

 „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-

Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ-Ostróda Południe“, 

w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym 

na orzeczenie KIO; 

 „Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn 

Wschód – Olsztyn Południe“, w tym reprezentowanie klienta 

w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO; 

 „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – 

Płoty“; 

 „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S-22), odcinek 

Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo“; 

 „Przebudowa Linii Tramwajowej na odcinku Rondo Mo-

gilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem 

sterowania ruchem w Krakowie“; 

 „Kontynuacja budowy autostrady A-1 Toruń – Stryków. 

Odcinek III“; 

 „Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi 

krajowej nr 79“, w tym reprezentowanie klienta w postępo-

waniu skargowym na orzeczenie KIO; 

 „Wykonanie Robót Budowlanych dla projektu POLiŚ 7.1.-

55 Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków 

Krzemionki“; 

 „Dokończenie budowy obwodnicy miasta Czarnków w 

ciągu drogi krajowej nr 16“, w tym reprezentowanie klienta w 

postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO; 

 „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Ob-

wodnicy Warszawy na odcinku Węzła Puławska do Węzła 

Lubelska“; 

 „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. 

Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia – Etap I“;  

 „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla 

projektu: Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. War-

szawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdań-

ska)“; 

 „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. 

Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na 

odcinku Łuków – Parczew“; 

 „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Oso-

bowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock –Dęblin – 

Lublin“; 

 „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania in-

westycyjnego pn. Prace na linii kolejowej nr 201 na odcinku 

Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo“; 



 „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowla-

nych w zakresie prac na linii nr 395 w torze nr 1 na odcinku 

Koziegłowy – Kiekrz i w torze nr 2 na stacji Poznań Piąt-

kowo“; 

 „Wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków My-

dlniki – Kraków Główny Towarowy w ramach zadania pn. 

Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze-Ka-

towice-Kraków“; 

 „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 

oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj”, od-

cinek Warszawa Okęcie – Radom“; 

 „Roboty budowlane w ramach projektu pn. Prace na linii 

kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 

447)“; 

 „Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – 

odcinek Żychlin-Barłogi, odcinek Sochaczew-Swarzędz”; 

 „Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin – 

odcinek Barłogi – Swarzędz, odcinek Sochaczew-Swa-

rzędz”; 

 „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą to-

warzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek granica woje-

wództwa dolnośląskiego – Leszno“; 

 „Realizacja robót budowlanych -  Modernizacja odcinka 

Jaworzno Szczakowa – Trzebinia“; 

 „Budowa nowego terminala lotniska we Wrocławiu”, w 

tym wsparcie na etapie tworzenia dokumentacji przetargo-

wej, w szczególności wzoru umowy, oraz doradztwo przy wy-

borze wykonawcy, obejmujące reprezentowanie klienta w 

postępowaniach skargowych na orzeczenia KIO; 

  „Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej regional-

nej sieci szkieletowej”; 

 

Budownictwo kubaturowe 

 

 „Kontynuowanie budowy nowego Stadionu we Wrocławiu 

wraz z wykonaniem projektów wykonawczych”; 

 „Budowa budynku Centrum Bioinżynierii dla Instytutu In-

żynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła-

wiu”; 

 „Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Turów”, w 

tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na 

orzeczenie KIO; 

 „Budowa Polsko – Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu 

„Willy-Brandt-Schule”, w tym reprezentacja klienta przed nie-

mieckimi organami odwoławczymi; 

 

Projektowanie i nadzór 

 

 „Nadzór nad budową układu przesyłowego ścieków z 

Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka – 

Etap II“; 

 „Nadzór nad budową Autostrady A-1 Toruń – Stryków na 

odcinku od Czerniewic do Kowala“; 

 „Projekt i nadzór nad budową Obwodnicy Augustowa w 

ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi ekspresowej S-61“; 



 „Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz nadzór nad 

realizacją Budowy Obwodnicy Wrocławia A-8 (w tym budowy 

Mostu na Rędzinie)“; 

 „Studium wykonalności dla projektu pn. Modernizacja linii 

kolejowej E 59 na odcinku Poznań – Szczecin – Świnouj-

ście”; 

 „Studium wykonalności dla projektu pn. Modernizacja linii 

kolejowej E 65-Południe“; 

 „Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz za-

rządzanie kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i bu-

dowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Sokołów 

Małopolski Północ”; 

 „Zarządzanie kontraktem na dostosowanie autostrady A2 

odcinek Konin-Stryków do standardów autostrady płatnej“; 

 „Zarządzanie projektem pn. Projekt i budowa drogi eks-

presowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy”, w tym re-

prezentowanie klienta w postępowaniach skargowych na 

orzeczenia KIO; 

 „Nadzór nad trzema kontraktami pn. Kontynuacja pro-

jektu i budowy autostrady A-1 Stryków - Węzeł Tuszyn”; 

 „Nadzór nad projektem pn. Modernizacja linii kolejowej 

E59,  Etap II, III i IV“,  

 „Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa 

dla projektu pn. Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na od-

cinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwar-

doń/Zebrzydowice – granica państwa”; 

 „Nadzór nad projektowaniem i realizacją Robót oraz Za-

rządzanie Kontraktem pn.: Projekt i budowa obwodnicy Góry 

Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79”, w tym reprezentowa-

nie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO; 

 

Usługi 

 

 „Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego opro-

gramowania klasy ERP wraz z Budżetowaniem i Kontrolin-

giem pracującym na niezależnej, zewnętrznej Hurtowni Da-

nych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów”, w tym 

wsparcie klienta – uczelnia wyższa - na etapie tworzenia do-

kumentacji przetargowej, w szczególności wzoru umowy, 

oraz doradztwo przy wyborze wykonawcy, obejmujące re-

prezentowanie klienta w postępowaniu odwoławczym; 

 „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo 

– płacowego wraz z niezbędną infrastrukturą”- doradztwo 

prawne na rzecz zamawiającego - uczelnia wyższa;  

 „Dostawa radiofarmaceutyków” - doradztwo prawne na 

rzecz spółki niemieckiej ubiegającej się w Polsce o zamówie-

nia publiczne dotyczące wskazanego zakresu, w tym wielko-

krotne reprezentowanie klienta w postępowaniach odwoław-

czych i skargowych na orzeczenia KIO; 

 „Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, dezynfek-

cji i utrzymania oraz wykonywanie usług pomocniczych przy 

obsłudze pacjenta dla UCK w Gdańsku“, w tym reprezento-

wanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie 

KIO; 

 „Całodobowa ochrona majątku Spółek Grupy Tauron“; 

 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycz-

nego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń Kopalń 

KHW S.A.“; 



 „Świadczenie usług specjalistycznego sprzątania i dezyn-

fekcji, segregacji i transportu surowców wtórnych, odpadów 

medycznych i komunalnych, transportu wewnętrznego i 

usług pomocniczych w Szpitalu  - Górnośląskie Centrum Me-

dyczne im. Prof. Leszka Gieca“; 

 „Całoroczne, kompleksowe utrzymanie Autostradowej 

Obwodnicy Wrocławia wraz z Łącznikami Kobierzyce i Dłu-

gołęka“; 

 „Całoroczne, kompleksowe utrzymanie autostrady A-4 na 

odcinku węzeł Brzeg – granica woj. Śląskiego“; 

 „Utrzymanie zieleni w pasie drogowym autostrady A - 4 

odc. Dębica Wschód – Rzeszów Zachód“; 

 „Tymczasowe utrzymanie w systemie „Utrzymaj Stan-

dard” autostrady A4 na odcinku od węzła Rzeszów Wschód 

(bez węzła) do węzła Jarosław Zachód (bez węzła)”, w tym 

reprezentowanie klienta w postępowaniu odwoławczym i 

skargowym na orzeczenie KIO; 

 

Gospodarka odpadami 

 

 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z te-

renu m. st. Warszawy”, w tym reprezentowanie klienta w ko-

lejnych postępowaniach odwoławczych oraz w postępowa-

niu skargowym na orzeczenie KIO; 

 „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomo-

ści zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie 

Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami Aglome-

racji Poznańskiej”; 

 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

pochodzących z terenu Gminy Wrocław”; 

 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie mia-

sta Bytom”; 

 „Budowa części mechanicznej Zakładu Zagospodarowa-

nia Odpadów”, w tym wsparcie klienta na etapie tworzenia 

dokumentacji przetargowej, w szczególności wzoru umowy, 

oraz doradztwo przy wyborze wykonawcy, obejmujące re-

prezentowanie klienta w postępowaniu odwoławczym; 

 

Dostawy 

 

 „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)”, w 

tym wsparcie klienta na etapie tworzenia dokumentacji prze-

targowej, w szczególności wzoru umowy, oraz doradztwo 

przy wyborze wykonawcy, obejmujące reprezentowanie 

klienta w postępowaniu odwoławczym i skargowym; 

  „Dostawa i instalacja aparatury do wykonywania proce-

dur radiologicznych“ – reprezentowanie klienta – szpital wo-

jewódzki - w postępowaniu odwoławczym.  


