
V

(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 czerwca
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias —
Grecja) — Medipac — Kazantzidis AE przeciwko Venize-

leio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS)

(Sprawa C-6/05) (1)

(Swobodny przepływ towarów — Dyrektywa 93/42/EWG —
Zakup przez szpital wyrobów medycznych posiadających ozna-
kowanie CE — Środki ochronne — Zamówienie publiczne na
dostawy — Zamówienie poniżej progu uzasadniającego zasto-
sowanie dyrektywy 93/36/EWG — Zasada równego trakto-

wania i obowiązek zachowania przejrzystości)

(2007/C 183/02)

Język postępowania: grecki

Sąd krajowy

Symvoulio tis Epikrateias

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Medipac — Kazantzidis AE

Strona pozwana: Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Symvoulio tis Epikrateias — Wykładnia dyrektywy Rady
93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej proce-
dury udzielania zamówień publicznych na dostawy
(Dz.U. L 1999, str. 1) i dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia
14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych
(Dz.U. L 169, str. 1) — Odrzucenie oferty dotyczącej wyrobów
noszących oznakowanie CE — Niewystarczająca jakość wspom-
nianych wyrobów w odniesieniu do ochrony zdrowia publicz-
nego i szczególnego użycia, do jakiego są przeznaczone —

Procedura dostawy wyrobów medyczno-technicznych do szpi-
tala

Sentencja

1) Zasada równego traktowania i obowiązek zachowania przejrzystości
sprzeciwiają się, aby instytucja zamawiająca, która wszczęła postę-
powanie przetargowe na dostawę wyrobów medycznych, wskazując,
że wyroby te muszą być zgodne z Farmakopeą Europejską i
posiadać oznakowanie CE, odrzuciła proponowane materiały bezpo-
średnio i z pominięciem procedury ochronnej, ustanowionej w art. 8
i 18 dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.
dotyczącej wyrobów medycznych zmienionej rozporządzeniem (WE)
nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 września 2003 r., ze względów dotyczących zdrowia publicz-
nego, mimo że spełniają one ten wymagany warunek techniczny.
Jeśli instytucja zamawiająca uzna, że te wyroby medyczne mogą
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, jest zobowiązana
powiadomić właściwy krajowy organ w celu zastosowania rzeczonej
procedury ochronnej.

2) Instytucja zamawiająca, która zwróciła się do właściwego organu
krajowego w celu zastosowania procedury ochronnej, ustanowionej
w art. 8 i 18 dyrektywy 93/42 zmienionej rozporządzeniem
nr 1882/2003, w zakresie wyrobów medycznych posiadających
oznakowanie CE, jest zobowiązana zawiesić postępowanie przetar-
gowe do czasu zakończenia procedury ochronnej, ponieważ jej wynik
jest wiążący dla tej instytucji zamawiającej. Jeżeli zastosowanie
takiej procedury ochronnej powoduje opóźnienia mogące stanowić
zagrożenie dla funkcjonowania szpitala publicznego i w związku z
tym dla zdrowia publicznego, instytucja zamawiająca może, z
zachowaniem zasady proporcjonalności, podjąć wszelkie niezbędne
środki tymczasowe umożliwiające jej zaopatrzenie się w materiały
konieczne do właściwego funkcjonowania tego szpitala.

(1) Dz.U. C 69 z 19.3.2005.
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