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Wyróżnienia 

• Adriana Mierzwa-Bronikowska została 
ujęta w rankingu Chambers Europe 2019 
i 2020 w kategorii Projects & 
Infrastructure

• Adriana Mierzwa-Bronikowska jest 
doceniana za jej "zaangażowanie 
w problemy swoich klientów" - Chambers 
Europe, Projects & Infrastructure, 2019
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DLA Piper świadczy pomoc w projektach infrastrukturalnych w szeroko rozumianej formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Doradzamy klientom w sektorze energetyki, 

transportu, opieki zdrowotnej, budownictwa mieszkalnego i użyteczności publicznej  

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także wodno-kanalizacyjnym. 

Podmioty publiczne wspieramy w całym procesie 

realizacji projektów od etapu przygotowania analiz, 

w tym oceny efektywności poprzez 

przeprowadzenie postępowania na wybór partnera 

prywatnego/ koncesjonariusza i zawarcie umowy, 

aż do zamknięcia finansowego.

Partnerów prywatnych wspieramy od etapu 

składania wniosków o udział w postępowaniu, 

przez udział w procedurze negocjacyjnej oraz 

przy pozyskaniu finansowania.

Doradzamy również w bieżących sprawach 

związanych z wykonywaniem już zawartych umów 

PPP/ Koncesji. 

Nasi prawnicy biorą aktywny udział w budowaniu 

doświadczeń i wiedzy eksperckiej w zakresie 

sektora publicznego oraz PPP/infrastruktury w 

Polsce, poprzez uczestnictwo w procesie tworzenia 

dobrych praktyk i w procesie legislacyjnym.

PPP | Bieżące projekty

• Doradztwo na rzecz partnera prywatnego 

i instytucji finansujących przy zamknięciu 

finansowym w projekcie koncesyjnym na 

budowę i utrzymanie parkingu podziemnego 

w Warszawie.

• Wspieranie partnera prywatnego w postępowaniu 

przetargowym prowadzonym przez Zarząd 

Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

w Krakowie w trybie dialogu konkurencyjnego 

w celu wyłonienia partnera prywatnego do 

realizacji przedsięwzięcia: Budowa linii 

tramwajowej KST, etap IV w ramach modelu 

partnerstwa publiczno-prywatnego.

• Doradztwo na rzecz partnera prywatnego 

w projekcie budowy, przebudowy i utrzymania 

dróg województwie Kujawsko-Pomorskim.

• Doradztwo na rzecz partnera prywatnego przy 

pozyskaniu finansowania w projekcie budowy 

i utrzymania budynku Sądu Rejonowego 

w Nowym Sączu.

• Reprezentowanie partnera prywatnego w fazie 

dialogu konkurencyjnego w postępowaniu 

koncesyjnym prowadzonym przez Miasto 

Gdańsk w celu wyłonienia partnera prywatnego 

dla projektu PPP: "Zagospodarowanie terenu byłej 

zajezdni tramwajowej na terenie Dolnego Miasta 

Gdańska". 

• Doradztwo na rzecz partnera prywatnego 

w projektach modernizacji i utrzymania 

oczyszczalni ścieków. 
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