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PIERÓG & Partnerzy obroniła największy kontrakt w historii polskiego rynku
pocztowego
Zwycięskie Konsorcjum Lidera Poczty Polskiej S.A. oraz firm PTK Centertel Sp. z o.o. i Itella
Information Sp. z o.o. na etapie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem
Okręgowym reprezentował adwokat Marcin Radecki z Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy.
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dn. 16 kwietnia 2013 r.
oddalił skargę Emerson Polska sp. z o.o. złożoną w postępowaniu
prowadzonym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego na
Świadczenie usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania,
kopertowania i doręczania korespondencji. W wyniku tego,
Konsorcjum reprezentowane przez PIERÓG & Partnerzy obroniło
największy kontrakt w historii polskiego rynku pocztowego.
Ośmioletnia umowa podpisana przez Konsorcjum z Generalnym
Inspektoratem Transportu Drogowego opiewa na kwotę 353 178
566 złotych.
Marcin Radecki
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Przedmiot sporu dotyczył wielu znaczących zagadnień, w tym
podstawowych kwestii w procesie udzielania zamówień publicznych,
niemniej wywołujących liczne kontrowersje.

Marcin Radecki jest adwokatem w Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, który specjalizuje się w zakresie obsługi
korporacyjnej, zamówień publicznych, sporów sądowych i administracyjnych oraz TMT. Kieruje praktyką obsługa korporacyjna.
Kancelaria Prawna Jerzy PIERÓG & Partnerzy (PIERÓG & Partnerzy) z siedzibą w Warszawie, jest jedną z wiodących firm
prawniczych w Polsce, uznawaną za lidera w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Założycielem Kancelarii PIERÓG &
Partnerzy jest Jerzy Pieróg, radca prawny i adwokat, jeden z pionierów zamówień publicznych w Polsce oraz autor niezwykle
wpływowego komentarza. Jeden z najbardziej doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie, bardzo ceniony zarówno ze względu na
swoją zdolność teoretycznego rozumienia prawa jak i umiejętne prowadzenie spraw spornych (Chambers Europe 2013). Stabilny,
różnorodny pod względem praktyki zawodowej i stale wzmacniany zespół ekspertów PIERÓG & Partnerzy, od 15 lat z
sukcesami świadczy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych,
podmiotów udzielających zamówień publicznych, wykonawców zamówień publicznych, jak również organów administracji
państwowej i samorządowej. Wiodącą specjalizacją PIERÓG & Partnerzy jest prawo zamówień publicznych. Zespół ekspertów
PIERÓG & Partnerzy świadczy ponadto doradztwo prawne w obszarach: partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i koncesji,
inwestycji budowlanych, funduszy i pomocy publicznej, TMT, obsługi korporacyjnej oraz sporów sądowych i administracyjnych.
Eksperci prawni PIERÓG & Partnerzy są autorami licznych publikacji książkowych oraz artykułów, występują w roli
wykładowców studiów podyplomowych, a także trenerów licznych szkoleń, w tym realizowanych przez własną spółkę JTP
Training & Management Sp. z o.o. Więcej informacji na www.pierog.pl.
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