WSTĘP
Skoczyński Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu
(dalej jako Kancelaria SKP) jest spółką partnerską, której przedmiotem działalności jest świadczenie
usług doradztwa prawnego z zakresu prawa polskiego.
Partnerami spółki są radcy prawni Tomasz Skoczyński, Filip Kolańczyk oraz Joanna Rudnicka.
Kancelaria zatrudnia łącznie 10 osób, w tym 6 radców prawnych.

WSPÓLNICY KANCELARII SKP
Tomasz Skoczyński. Radca prawny od 2004 roku. Partner
zarządzający Kancelarią SKP. Absolwent Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji.
Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w
Warszawie (SIDIR). Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDIR oraz
mediator przy tym sądzie.
Doradca restrukturyzacyjny.
Tomasz Skoczyński specjalizuje się w:
- doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych,
- doradztwie prawnym z zakresu partnerstwa publicznoprawnego,
- obsłudze inwestycji infrastrukturalnych,
- obsłudze postępowań procesowych, w tym ze szczególnym
uwzględnieniem postępowań arbitrażowych,
- doradztwie prawnym w zakresie prawa upadłościowego i
naprawczego.
Autor Komentarza do ustawy o partnerstwie publicznoprawnym (Wydawnictwo Lex, 2012). Ekspert
uczestniczący w pracach legislacyjnych przy uchwalaniu ustawy o koncesji na roboty budowlane.
Radca prawny Tomasz Skoczyński przed utworzeniem Kancelarii SKP, przez okres blisko 10 lat pełnił
funkcję wspólnika zarządzającego w ówcześnie największej kancelarii w Wielkopolsce, kierując
departamentem zamówień publicznych i obsługi inwestycji infrastrukturalnych, zajmującego się w
szczególności doradztwem prawnym z zakresu zamówień publicznych oraz partnerstwa publicznoprywatnego.
Filip Kolańczyk. Radca prawny od 2007 r. Partner zarządzający
Kancelarią SKP. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu Wydział Prawa i Administracji.
Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w
Warszawie (SIDIR)
Filip Kolańczyk specjalizuje się w:
- doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych,
- doradztwie prawnym z zakresu partnerstwa publiczno-prawnego,
- obsłudze inwestycji infrastrukturalnych,
- obsłudze postępowań procesowych,
- prawie spółek handlowych.
W Kancelarii SKP zarządza działem procesowym.
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Joanna Rudnicka. Radca prawny od 2011 roku. Partner. Absolwent
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i
Administracji.
Doradca restrukturyzacyjny.
Joanna Rudnicka specjalizuje się w:
- doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych,
- doradztwie prawnym z zakresu partnerstwa publiczno-prawnego,
- obsłudze inwestycji infrastrukturalnych,
- obsłudze postępowań procesowych, w tym ze szczególnym
uwzględnieniem postępowań arbitrażowych,
- doradztwie prawnym w zakresie prawa upadłościowego i
naprawczego.

W Kancelarii SKP zarządza działem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

FILOZOFIA DZIAŁANIA KANCELARII ORAZ SPECJALIZACJA
Na rynku prawniczym w Polsce od kilku lat zauważalny jest trend zakładania przez prawników
wcześniej wykonujących zawód w największych krajowych i międzynarodowych kancelariach,
stosunkowo niedużych firm prawniczych, które nie zajmują się doradztwem prawnym w zakresie
wszystkich dziedzin prawa, a jedynie w bardzo wyspecjalizowanym zakresie. Doradztwo prawne w
tego rodzaju kancelariach świadczone jest bezpośrednio przez ich wspólników i kluczowych
prawników. Taka ścisła specjalizacja w połączeniu ze świadczeniem obsługi prawnej przez najbardziej
doświadczonych prawników pozwala na najbardziej efektywne wykorzystanie ich unikalnej wiedzy
nabytej w toku wieloletniej obsługi prawnej świadczonej dla podobnych projektów.
Kancelaria SKP specjalizuje się w:
- doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych, reprezentując klientów m.in. przed
Krajową Izbą Odwoławczą (organ rozstrzygający spory o udzielenie zamówienia publicznego oraz
partnerstwa publicznoprawnego) oraz Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych; doradza w tym
zakresie zarówno wykonawcom jak i zamawiającym, m.in. z branży budowlanej, informatycznej,
komunalnej i farmaceutycznej,
- doradztwie prawnym z zakresu partnerstwa publiczno-prawnego,
- obsłudze inwestycji infrastrukturalnych, w tym inwestycji realizowanych w oparciu o warunki
kontraktowe FIDIC,
- obsłudze postępowań procesowych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem postępowań
arbitrażowych,
- doradztwie prawnym w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego.
Kancelaria SKP w ramach swojej ścisłej specjalizacji obsługuje klientów między innymi z takich branż
jak: budowlana, komunalna, informatyczna i farmaceutyczna. Wśród podmiotów obsługiwanych przez
radców prawnych Tomasza Skoczyńskiego i Filipa Kolańczyka są lub byli zarówno zamawiający /
partnerzy publiczni, jak i przede wszystkim wykonawcy / partnerzy prywatni.
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DOŚWIADCZENIE
Zespół Kancelarii SKP posiada szczególnie duże doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu
prawa zamówień publicznych. Wspólnicy kancelarii posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w
doradztwie zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych. Warto zauważyć, że w latach 2013
– 2019 Kancelaria reprezentowała klientów w kilkuset sprawach rozpoznawanych przez Krajową Izbą
Odwoławczą oraz Sądy Okręgowe.
Szczególną specjalizacją Kancelarii SKP są sprawy dotyczące tzw. rażąco niskiej ceny. W latach 2013
– 2019 Kancelaria SKP w kilkunastu sprawach doprowadziła do odrzucenia ofert zawierających
rażąco niską cenę. Jednocześnie we wszystkich sprawach, w których Kancelaria SKP reprezentowała
klientów, którym zarzucano złożenie ofert z rażąco niską cenę, skutecznie obroniono klientów przed
tym zarzutem.
Kancelaria SKP posiada też istotne doświadczenie w sprawach dotyczących styku prawa zamówień
publicznych i prawa ochrony konkurencji, reprezentując klientów w postępowaniach przed Prezesem
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta jak i sądami ochrony konkurencji i konsumenta. W
postępowaniach tych Kancelaria SKP reprezentuje klientów, którym postawiono zarzuty popełnienia
czynów nieuczciwej konkurencji w procesie pozyskiwania lub realizacji zamówień publicznych, jak i
klientów, których dotknęły nieuczciwe działania konkurentów.
Nasze doświadczenie zdobyliśmy doradzając kilkudziesięciu różnym klientom z bardzo różnych branż.
Z pośród podmiotów publicznych, którym doradzali w zakresie zamówień publicznych prawnicy
Kancelarii SKP przykładowo wskazać można:
- Euro Poznań 2012 sp. z o.o.,
- Gminę Jarocin,
- Jarociński Ośrodek Kultury,
- Miasto Otwock,
- Miasto Poznań,
- Miasto Szczecin,
- Gminę Stalowa Wola,
- Gminę Wałbrzych,
- Miasto Świnoujście,
- Miasto Wrocław,
- Narodowe Forum Muzyki im Stanisława Lutosławskiego we Wrocławiu,
- Narodowy Fundusz Zdrowia,
- Polski Teatr Tańca w Poznaniu,
- Polskie Koleje Państwowe S.A.,
- Port Lotniczy Poznań Ławica sp. z o.o.,
- Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.,
- SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą,
- Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze sp. z o.o.,
- Urząd Morski w Szczecinie,
- Wratislavia Cantans,
- Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.,
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-

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Podmiotami prywatnymi, dla których prawnicy Kancelarii SKP świadczyli usługi doradztwa prawnego
z zakresu zamówień publicznych, są zarówno duże spółki i grupy kapitałowe w tym wiele spółek
giełdowych, a także oddziały zagranicznych koncernów jak i średnie i małe spółki, między innymi takie
jak:
- Alpine Contruction Polska sp. z o.o.,
- Andra sp. z o.o.,
- Arteria S.A. (grupa kapitałowa),
- Atende Medica sp. z o.o.,
- Atrem S.A.,
- Atos Polska sp. z o.o.,
- BBF sp. z o.o.,
- Biosel Sławomir Opolski,
- Blejkan S.A.,
- BPO Management sp. z o.o.
- Dekonta Polska sp. z o.o.,
- Dimark sp. z o.o.,
- Engave sp. z o.o.,
- E-Planeta sp. z o.o,
- ETP S.A.,
- Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa sp. z o.o.,
- GTS Energis sp. z o.o.,
- Hydrobudowa Polska S.A.,
- Hydrowodkan sp. z o.o.,
- Informer Med sp. z o.o.,
- Infra S.A.,
- Interplastic Roger Żółtowski,
- Intertrading System Technology sp. z o.o.,
- Ingrifo sp. z o.o. sp.k.,
- Intros Technologie Multimedialne sp. z o.o.,
- IT Solution Factor sp. z o.o.,
- JT S.A.,
- KWG S.A.,
- Luktrans Łukasz Ratajczak,
- MAE Multimedia Art & Education sp. z o.o.,
- Niver sp. z o.o. sp.k.,
- Nokia Solutions Network sp. z o.o.,
- PBG S.A.,
- PBG Gas&Oil sp. z o.o.,
- Pekabex S.A.,
- Robert Łukasik Zakład Usług Budowlanych,
- Qumak S.A.,
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.,
- Pozbud T&R S.A.,
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Rafako S.A.,
Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o.,
Sansec Poland sp. z o.o.,
Suez Polska – grupa kapitałowa (Suez Polska sp. z o.o., Suez Zachód sp. z o.o., Suez Wschód sp. z
o.o., Suez Pomorze sp. z o.o., PUK Suez Piaseczno sp. z o.o.),
Softiq sp. z o.o.,
Softman sp. z o.o.,
S&T Poland sp. z o.o.,
Terlan sp. z o.o. (grupa Aquanet S.A.),
Tesgas S.A.,
TIRU S.A. (grupa Électricité de France),
VOL sp. z o.o. sp.k.,
Voxel S.A.,
WUPRINŻ S.A.,
ZINSBUD Emil Zimoch.

Tomasz Skoczyński, Filip Kolańczyk i Joanna Rudnicka uczestniczyli w obsłudze prawnej m.in. takich
projektów jak:
-

obsługa prawna jednego z pierwszych w Polsce projektów typu BOT (build-operate-transfer) przy
budowie i zarządzaniu siecią gazociągową dla gmin w zachodniej Polsce (inwestycja realizowana
pierwotnie przez Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o., a później KRI S.A. tj. aktualnie
Duon S.A.),

-

wybór projektanta Stadionu Miejskiego we Wrocławiu,

-

wybór operatora Stadionu Miejskiego we Wrocławiu (pierwsza tego typu umowa w Polsce),

-

wybór operatora Stadionu Miejskiego w Poznaniu,

-

obsługa w zakresie pozyskania zamówienia, a następnie jego realizacji w zakresie budowy
stadionów na potrzeby EURO 2012 (Stadion Miejski w Poznaniu, PGE Arena w Gdańsku,
Stadion Narodowy w Warszawie),

-

obsługa w zakresie pozyskania zamówienia, a następnie jego realizacji w zakresie projektów z
branży „oil & gas” (Budowa Odazotowni Grodzisk, budowa Podziemnego Magazynu Gazu
Wierzchowice, budowa kopalni gazu Lubiatów Międzychód Grotów),

-

obsługa prawna grupy PBG S.A. w zakresie pozyskania zamówienia na budowę spalarni odpadów
(spalarnie w Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie),

-

obsługa prawna TIRU S.A. w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego wykonania
i zarządzania spalarnią w Gdańsku,

-

obsługa prawna grupy PBG S.A. w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego
wykonania i zarządzania spalarnią w Poznaniu,

-

obsługa prawna Miasta Poznań w zakresie udzielenie koncesji na budowę parkingów typu „park &
ride”,

-

doradztwo prawne dla Gminy Stalowa Wola przy projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego w
zakresie zagospodarowania terenu w Stalowej Woli,
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-

obsługa prawna dla Gminy Wrocław w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie
projektu architektonicznego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (dalej NFM), następnie
wybór Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy NFM, a także sporów sądowych związanych z
realizacją inwestycji (wartość zamówienia ponad 200 mln zł, wartość obsługiwanych sporów
sądowych ponad 150 mln zł),

-

stałe doradztwo prawne dla Qumak S.A. w zakresie pozyskania największych i kluczowych dla
spółki zamówień publicznych w branży informatycznej, budowlanej, technologicznej,

-

stałe doradztwo dla grupy kapitałowej Suez Polska w zakresie pozyskiwania kluczowych dla spółki
zamówień publicznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, usług sprzątania i
utrzymania dróg,

-

obsługa prawna wyboru organizatora festiwalu w Jarocinie,

-

doradztwo prawne dla wykonawcy w postępowaniu na wybór wykonawcy systemu GSM-R dla
PKP PLK (wartość szacunkowa postępowania ok. 3 mld zł),

-

doradztwo prawne, w tym reprezentacja przed KIO ws. postępowania prowadzonego przez
Gminę Świnoujście pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i
Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” (tzw. budowa tunelu łączącego wyspy Uznam i
Wolin); wartość zamówienia ok. 800 mln zł,

-

doradztwo prawne, w tym reprezentacja przed KIO ws. postępowania prowadzonego przez
Gminę Wałbrzych na budowę pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzych w ciągu drogi krajowej
nr 35”; wartość zamówienia ok. 300 mln zł,
doradztwo prawne dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. obejmujące postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, doradztwo na etapie wykonywania umówi oraz reprezentacja
w sprawach sądowych związanych ze sporami z wykonawcami (wartość obsługiwanych spraw
ponad 100 mln zł).

-

Sumaryczna wartość obsługiwanych inwestycji i procedur o pozyskanie zamówienia publicznego to co
najmniej kilkadziesiąt miliardów złotych.
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SKOCZYŃSKI KOLAŃCZYK I PARTNERZY
Kancelaria Radców Prawnych

skp-kancelaria.pl
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