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Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 10 września 2019 r. – Trasys International i Axianseu – Digital Solutions/EASA

(Sprawa T-741/17) (1)

(Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Usługi związane z zarządzaniem aplikacjami i 
infrastrukturą informatyczną – Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innym oferentom –

 Obowiązek uzasadnienia – Ocena istnienia rażąco niskich ofert – Cechy i zalety wybranych ofert – Wniosek 
o uzasadnienie złożony przez oferenta nieznajdującego się w sytuacji wykluczenia, którego oferta jest zgodna z 

dokumentacją przetargową)

(2019/C 383/66)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Trasys International EEIG (Bruksela, Belgia) i Axianseu – Digital Solutions SA (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciele: L. 
Masson i G. Tilman, adwokaci)
Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (przedstawiciele: S. Rostren, E. Tellado Vásquez i H. Köppen, pełno-
mocnicy, wspomagani przez V. Osta, M. Vanderstraetena i F. Tulkensa, adwokatów)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EASA z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odrzucenia oferty zło-
żonej przez konsorcjum skarżących w przetargu EASA.2017.HVP.08 dotyczącym zamówienia publicznego na usługi w zakresie 
zarządzania aplikacjami i infrastrukturą informatyczną w Kolonii (Niemcy) oraz udzielenia zamówienia publicznego w procedurze 
kaskadowej trzem innym oferentom.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odrzucenia 
oferty złożonej przez konsorcjum TRASYS International EEIG i Axianseu – Digital Solutions SA w postępowaniu przetargowym 
EASA.2017.HVP.08 dotyczącym zamówienia publicznego na usługi w zakresie zarządzania aplikacjami i infrastrukturą informatyczną w 
Kolonii (Niemcy) oraz udzielenia zamówienia publicznego w procedurze kaskadowej trzem innym oferentom.

2) EASA zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 13 z 15.1.2018

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 10 września 2019 r. – BO/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

(Sprawa T-50/18) (1)

(Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Przetarg Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej – Tłumacze free-lance – Postępowanie w sprawie wyboru – Odrzucenie oferty jednego z oferentów –

 Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie)

(2019/C 383/67)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: BO (przedstawiciel: adwokat E. Kleani)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przedstawiciele: J. Inghelram, Á. Almendros Manzano i V. Hanley-
Emilsson, pełnomocnicy)
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