
Postanowienie Sądu z dnia 1 grudnia 2016 r. – STC/Komisja

(Sprawa T-355/14) (1)

(Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Budowa instalacji 
trójgeneracyjnej z turbiną gazową i powiązana konserwacja — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — 

Cofnięcie zaskarżonego aktu — Umorzenie postępowania)

(2017/C 022/44)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: STC SpA (Forlì, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci A. Marelli i G. Delucca)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo L. Di Paolo, F. Moro i L. Cappelletti, następnie L. Di Paolo 
et F. Moro, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Włochy) (przedstawiciel: adwokat 
A. Penta)

Przedmiot

Żądanie na podstawie art. 263 TUE stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji Komisji z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
odrzucającej ofertę złożoną przez skarżącą w ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
JRC IPR 2013 C04 0031 OC na budowę instalacji trójgeneracyjnej z turbiną gazową na placówce w Isprze (Włochy) 
Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) i powiązaną z tym konserwacją (Dz.U. 2013/S 137-237146), po drugie, decyzji 
Komisji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego CPL Concordia, oraz wszystkich innych związanych z tym decyzji, 
które zapadły przedtem lub potem, w tym ewentualnej decyzji zatwierdzającej umowę, a w odpowiednim razie, samej 
umowy, po trzecie, pisma Komisji z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawierającego odmowę w sprawie wniosku skarżącej 
o udzielenie dostępu do dokumentów przetargowych, a także żądanie, tytułem głównym, nakazania Komisji cofnięcia 
udzielenia zamówienia i udzielenia zamówienia skarżącej, a pomocniczo, jeśli szkoda nie może zostać naprawiona 
w naturze, zasądzenia od Komisji odszkodowania za poniesioną przez skarżącą szkodę.

Sentencja

1) Umarza się postępowanie w niniejszej sprawie.

2) Żądanie CPL Concordia Soc. coop. zostaje odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne.

3) Każda ze stron pokrywa własne koszty niniejszego postępowania oraz postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.

(1) Dz.U. C 223 z 14.7.2014.

Postanowienie Sądu z dnia 1 grudnia 2016 r. – Europower SpA/Komisja

(Sprawa T-383/14) (1)

(Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Budowa instalacji 
trójgeneracyjnej z turbiną gazową i związana z tym konserwacja — Odrzucenie oferty jednego 

z oferentów — Cofnięcie zaskarżonego aktu — Umorzenie postępowania)
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Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Europower SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele: G. Cocco i L. Salomoni, adwokaci)
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