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Quantum Vintage to niezależna firma doradztwa budowlanego o zasięgu globalnym. Naszym celem jest wspieranie 
branży budowlanej, pomagając w zarządzaniu projektami i pomagając unikać sporów. Firma została założona i jest 
zarządzana przez Brytyjczyków, współpracuje z wieloma wiodącymi wykonawcami, prawnikami i zleceniodawcami 
na całym świecie. Działając w regionie MENA, Azji, Europie, Afryce i USA, nasze doświadczone zespoły zapewniają 
wsparcie kontraktowe, handlowe i planistyczne podwykonawcom, wykonawcom i zleceniodawcom. Posiadamy 
specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy opóźnień dla celów postępowań sądowych, kwestii oszacowania wartości oraz 
przygotowywania wniosków o rozstrzygnięcie roszczeń budowlanych i sporów.

Quantum Global Solutions podlega nadzorowi Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS) i 
zobowiązany jest  do ustanawiania i utrzymywania najwyższych standardów doskonałości. 

Zapewnienie zwycięskiej usługi 
Strony współpracują przy projektach budowlanych, aby stworzyć coś wyjątkowego, ale zmiany mogą być w toku 
tego procesu nieuniknione, gdy czas stanie się krytyczny, a koszty wzrosną. Gry następuje znacząca zmiana, niestety 
mogą pojawić się spory. Koncentrując się na polubownych rozwiązaniach i unikaniu sporów, zdajemy sobie sprawę, 
że różnice mogą nie być rozstrzygane polubownie przez strony. Aby pomóc w ich bezpiecznym rozwiązaniu, Zespół ds. 
rozwiązywania sporów zapewnia nasze doświadczenie w zarządzaniu sporami, ADR i usługach eksperckich. 

Quantum Vintage Consulting posiada Zespół ds. Rozwiązywania Sporów, składający się z doświadczonych i 
wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się świadczeniem usług eksperckich. Wspomagany przez kompetentny i 
proaktywny personel pomocniczy, zespół praktykujących arbitrów, sędziów, mediatorów i biegłych sądowych jest do 
dyspozycji klienta, w celu zapewnienia wsparcia w jego sporze.

Zespół tworzy wykwalifikowana i akredytowaną kadra z rozległym międzynarodowym doświadczeniem w rozwiązywaniu 
sporów, w szczególności w arbitrażu, sądownictwie i mediacji. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w pracy w budownictwie 
i zarządzaniu projektami, zapewniamy klientom dobrze dopasowany zasób wszechstronnych umiejętności, 
dostosowanych do spornych spraw budowlanych.
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Zespół ds. Rozwiązywania  Sporów zapewnia proaktywne podejście, aby pomóc klientom w unikaniu lub rozwiązywaniu sporów. Opierając się 
na umiejętnościach wypracowanych na tle zarządzania budową i realizacji projektów, Zespół ds. Rozwiązywania Sporów oferuje skoncentrowane 
podejście oparte na:

• Specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu w kluczowych dyscyplinach, branżach budowlanych, wzorach umów i wdrażaniu technik zarządzania 
kontraktami.

• Podstawowym zrozumieniu wpływu zarządzania kluczowymi dyscyplinami i branżami budowlanymi na koszty i czas.
• Zapewnieniu zintegrowanych zespołów inżynierów, specjalistów ds. umownych i opóźnień, co pozwala łączyć specjalistyczną wiedzę w celu 

zapewnienia jednolitego kompleksowego rozwiązania. 
• Wdrożeniu technik modelowania i mediów 4D w celu opracowania symulacji problemów czasowych i przestrzennych, które mogą być 

przedmiotem sporu. 
• Wdrożeniu komputerowych technik modelowania i symulacji (System Dynamics Modelling) ukierunkowanych i określających ilościowe 

zużycie zasobów spowodowane zakłóceniami.

Czerpiąc z wieloletniego światowego doświadczenia, a także międzynarodowego uznania ADR, nasz zespół jest w stanie doradzić w kwestiach 
umownych oraz technik unikania sporów. Umiejętności te są szczególnie cenne, nie tylko w napiętych sytuacjach, gdy relacje między stronami 
zaczynają się pogarszać podczas sporu, ale także w kluczowych fazach wstępnego zamówienia projektu. Unikanie sporów zaczyna się od podejścia z 
„otwartymi oczami” do ryzyka umownego.

Wsparcie w zarządzaniu sporami 
Gdy problem przeradza się w formalny spór, Zespół ds. rozwiązywania sporów może pomóc w przygotowaniu lub obronie sprawy. Gdy klient nie 
ma zasobów, nasz zespół może go wesprzeć i uzupełnić zespół, aby pomóc w zidentyfikowaniu istotnych problemów, pomóc w ich zdefiniowaniu 
i przedstawieniu w sposób odpowiedni dla trybunału. W szczególności możemy wspierać i uzupełniać usługi zespołów prawnych, zapewniając 
odpowiedni poziom wiedzy we właściwym czasie, aby pełnić rolę technicznego interfejsu między zespołem prawnym a personelem budowlanym 
bezpośrednio zaangażowanym w spór. 
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Moneer Khalaf
Biegły Sądowy / 
Arbiter

Gordon Tregaskis
Arbiter oraz 
Opiniodawca      

Dean Packer
Pomoc Ekspercka

Ian Maund
Biegły Sądowy

Andrew Fallon
Biegły Sądowy

Andrew 
Woodward
Biegły Sądowy

Adam 
Białachowski
Ekspert

Miron Klomfas
Ekspert – Rozjemca / 
Mediator

Radosław 
Kozłowski 
Biegły Sądowy

Ryszard Siedlecki  
Pomoc Ekspercka

Małgorzata 
Rogowicz-Angierman
Ekspert – Arbiter / 
Rozjemca

Szymon Baran 
Biegły Sądowy

Władysław 
Białachowski 
Ekspert – Rozjemca

Jakub 
Białachowski 
Biegły Sądowy / 
Rozjemca

Lucia Vernon
Pomoc Ekspercka

Michael Davies
Pomoc Ekspercka

Dawn Francis
Pomoc Ekspercka

Keith Daly
Biegły Sądowy



PRZEJRZYSTOŚĆ    I    SKUPIENIE    I    DECYZJA

Wsparcie eksperckie i procesowe 

Kierowany przez naszego dyrektora technicznego, Andrew Woodwarda, Zespół ds. Rozwiązywania Sporów jest w stanie zapewnić wykwalifikowane 
i doświadczone zespoły skoncentrowane na udzielaniu pomocy poprzez usługi eksperckie i wsparcie w sporach sądowych. Zespół ds. 
Rozwiązywania Sporów może zapewnić ekspertów technicznych posiadających duże doświadczenie w branży budowlanej, wesprzeć stronę 
wstępnym wsparciem eksperckim w przygotowaniu sporu lub wsparciem w procesach sądowych. W szczególności Quantum Vintage może udzielić 
pomocy w zakresie: 

• Warsztaty zespołowe  – warsztaty ustalania faktów i strategi, które pomogą stronie zrozumieć istotę sporu i opracować strategie 
formułowania roszczeń. Pomoc w zapewnieniu neutralnych wskazówek w sprawach, aby pomóc stronie w opracowaniu realistycznych celów 
dotyczących meritum poszczególnych roszczeń.

• Ocena ryzyka  – Pomoc stronie w opracowaniu realistycznych przeglądów ryzyka, zarówno pod względem zasadności roszczeń, jak i 
zasadności roszczeń wzajemnych drugiej strony. W szczególności, pomoc stronie w identyfikacji i ustaleniu poziomów oferowania rozliczeń. 

• Wsparcie procesowe – zapewnia interfejs techniczny pomiędzy stroną a jej zespołem prawnym. W szczególności pomoc stronie i zespołowi w 
przedstawieniu w sposób jasny i prosty biegłym sądowym swoich argumentów technicznych.

Trybunały i wyznaczenie ekspertów 
Opierając się na doświadczeniu naszych praktykujących ekspertów i arbitrów w naszym zespole, Zespół ds. Rozwiązywania Sporów może 
zapewnić Niezależne osoby do przewodniczenia w procedurze Eksperckiego Określenia lub uczestniczenia w panelach orzekających. W 
szczególności w procedurze Eksperckiego Określenia, Zespół ds. Rozwiązywania Sporu może ułatwić stronom składanie oświadczeń i 
dokumentów, ostatecznie na drodze do uzyskania niewiążącego, efektywnego kosztowo i bezstronnego rozstrzygnięcia ich kwestii ilościowych, 
opóźnień i umów.

Biegły sądowy
Dzięki głównemu zespołowi złożonemu z osób posiadających szerokie praktyczne doświadczenie w budownictwie, Quantum Vintage może 
zapewnić specjalistów technicznych, którzy są w stanie wydać opinię ekspercką w międzynarodowym arbitrażu. Czerpiąc z doświadczenia 
naszych praktykujących biegłych sądowych, w szczególności w arbitrażu międzynarodowym zgodnie z zasadami ICC, Quantum Vintage może 
dostarczać ekspertyzy, wspólne raporty i zeznania podczas przesłuchań krzyżowych w związku z: 

• Kwotą – wycena kosztów roszczeń i roszczeń wzajemnych.
• Opóźnieniem – ocena zakresu opóźnienia i prawdopodobnych przyczyn opóźnienia w okresach spornych. 
• Zarządzaniem budową – przedstawianie opinii na temat zagadnień i technik zarządzania budową, w szczególności dotyczących 
 zagadnień związanych z administracją spółek Joint Venture. 
• Zagadnieniami technicznymi  – przedstawianie szczegółowych opinii technicznych dla wybranych dziedzin, np. „Projektowanie 
 Architektoniczne”.
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Doradztwo w zakresie wsparcia budowlanego

Operacje globalne
Nasz zespół specjalistów budowlanych pracuje w największych światowych stolicach w Europie, Azji, regionie Bliskiego Wschodu, 
Afryce, Australii i USA, spełniając wymagania naszych klientów i zapewniając lokalne doświadczenie z globalną wiedzą.

Quantum Vintage Consulting
E  info@qgs.global
W  www.qgs.global 

Holding - Quantum Global Solutions (Jersey) Limited
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