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Specjalizacja
Prawo budowlane
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Zamówienia publiczne
Umowy w obrocie gospodarczym
Przebieg pracy zawodowej
Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała prawo
również na University of West Bohemia w Pilźnie. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w
Warszawie.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Prowadziła seminaria, szkolenia i warsztaty z zakresu prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych.
Jest aktywnym członkiem samorządu zawodowego adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Zasiada w składzie Komisji
Wizerunku i Komunikacji oraz Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej, działających przy Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Warszawie.
Przed dołączeniem do SDZLEGAL Schindhelm zdobywała doświadczenie w renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej.
Ekspertyza
Adriana Gostępska jest adwokatem specjalizującym się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym oraz sporach
sądowych. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem
opracowywania i negocjowania umów handlowych, głównie umów o roboty budowlane. Wspiera wykonawców w zawieraniu
umów w trybie prawa zamówień publicznych oraz zamawiających w wyborze wykonawcy. Doradza w negocjacjach w przedmiocie
zmiany umowy oraz innych pertraktacjach biznesowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych
przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych oraz autorką publikacji
z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz gospodarczego.
Referencje
Bieżąca obsługa prawna spółek z międzynarodowej grupy działającej w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym,
gospodarki odpadami, transportu przy projektach zamówieniowych, związanych z realizacją dofinansowań z Unii Europejskiej
na modernizację sieci ciepłowniczych w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, w zakresie przygotowywania i weryfikacji dokumentów
przetargowych, instrukcji dla oferentów oraz przygotowywania i opiniowania umów; pomoc w odpowiadaniu na pytania od

wykonawców; kompleksowe doradztwo przy udzielaniu zamówień;
Kompleksowe doradztwo dla spółki z międzynarodowej grupy działającej w sektorach wodno-ściekowym,
energetycznym, gospodarki odpadami, transportu - w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie
przetargu ograniczonego na budowę systemu akumulacji ciepła;
Doradztwo na rzecz zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego dot. budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków; reprezentowanie przed Krajową Izbą
Odwoławczą;
Doradztwo na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, będącej jednostką sektora finansów publicznych, w zakresie prawa
zamówień publicznych oraz prawa budowlanego;
Przygotowanie na rzecz wykonawcy projektu umowy na obsługę, utrzymanie i rozwój elementów Elektronicznego Systemu
Poboru Opłat (ESPO) wraz z usługą integratora i usługą wsparcia architektonicznego, udział w negocjacjach umowy
pomiędzy wykonawcą a zamawiającym;
Doradztwo na rzecz wiodącego dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych oraz reprezentowanie w negocjacjach
prowadzonych z konsorcjantami w związku z postępowaniem przetargowym dotyczącym budowy systemu zarządzania
ruchem kolejowym na liniach kolejowych;
Doradztwo na rzecz spółki z sektora energetycznego w zakresie prawa zamówień publicznych;
Doradztwo na rzecz spółki inżynieryjnej - dostawcy innowacyjnych systemów automatyki, w zakresie opiniowania umów na
dostawę i instalację sprzętu inżynieryjnego oraz umów o roboty budowlane; reprezentowanie w negocjacjach biznesowych;
Doradztwo na rzecz międzynarodowej firmy oferującej usługi z zakresu projektowania, realizacji dostaw i budowy w
przemyśle naftowym, gazowym, petrochemicznym, chemicznym i energetycznym, co do ryzyk związanych z udziałem w
przetargu na świadczenie usług projektowych, ogłoszonego przez jedną z największych spółek paliwowych w Polsce,
wynikających z faktu nałożenia amerykańskich sankcji handlowych na podmiot powiązany z ww. wykonawcą;
Obsługa prawna procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla polskich firm sektora budowlanego, w szczególności
podmiotów z branży automatyki budynkowej;
Reprezentowanie przed sądem powszechnym oraz doradztwo procesowe dla spółki akcyjnej, należącej do grona największych
producentów kruszyw łamanych w Polsce, dostarczającej surowiec m.in. na potrzeby strategicznych inwestycji drogowych w
kraju;
Doradztwo w negocjacjach biznesowych dla spółki specjalizującej się w systemach wczesnego wykrywania oblodzenia na
drogach, autostradach oraz lotniskach;
Doradztwo prawne dla wiodącej spółki z sektora automatyki przemysłowej i sektora chłodniczego, światowego lidera w
zakresie produkcji systemów chłodzących i grzewczych, w zakresie reprezentowania przed sądami powszechnymi w sporach z
udziałem ww. spółki;
Reprezentowanie przed sądem powszechnym polskiej spółki inżynieryjnej, świadczącej usługi doradcze w dziedzinie
transportu drogowego, ochrony środowiska i budownictwa;
Doradztwo prawne na rzecz spółki będącej dostawcą nowoczesnych rozwiązań w zakresie teletechniki, elektrotechniki, IT
oraz zaawansowanych systemów bezpieczeństwa.
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