
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 stycznia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa – Łotwa) – „Ostas celtnieks” SIA/Talsu novada 

pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs

(Sprawa C-234/14) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Dyrektywa 2004/18/WE — Sytuacja ekonomiczna 
i finansowa — Kwalifikacje techniczne lub zawodowe — Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 — Specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia nakładająca na oferenta obowiązek zawarcia umowy o partnerstwie lub 

utworzenia spółki jawnej z podmiotami, na których zdolnościach oferent ten polega)

(2016/C 098/06)

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Augstākā tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: „Ostas celtnieks” SIA

Strona pozwana: Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs

Sentencja

Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi należy interpretować w ten sposób, że 
sprzeciwiają się one temu, aby instytucja zamawiająca mogła w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego nałożyć na oferenta, który polega na zdolnościach innych podmiotów, obowiązek zawarcia z tymi 
podmiotami umowy o partnerstwie lub utworzenia z nimi spółki jawnej przed udzieleniem wspomnianego zamówienia. 

(1) Dz.U. C 212 z 7.7.2014.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 stycznia 2016 r. – Società per l'aeroporto civile di 
Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) SpA/Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. 

Innowacyjności i Sieci (INEA)

(Sprawa C-281/14 P) (1)

(Odwołanie — Transeuropejska sieć transportowa — Pomoc finansowa — Zamknięcie — Decyzja 
uznająca za niekwalifikowalne niektóre koszty i ustalająca rozliczenie końcowe — Artykuł 263 akapit 
czwarty TFUE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt podlegający zaskarżeniu — Legitymacja 

procesowa — Osoba inna niż beneficjent pomocy)

(2016/C 098/07)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) SpA (przedstawiciele: G. Greco, 
M. Muscardini i G. Carullo, avvocati)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Hottiaux i E. Montaguti, pełnomocnicy, D. Gullo, 
avvocato), Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) (przedstawiciele: I. Ramallo, D. Silhol i Z. Szilvássy, 
pełnomocnicy, A. Lanzi i M. Bozzo, avvocati)
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