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Odesłanie prejudycjalne – Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i usług pocztowych – Dyrektywa 2004/17/WE – Obowiązek dokonania dostosowania ceny
po udzieleniu zamówienia – Brak takiego obowiązku w dyrektywie 2004/17/WE lub na podstawie
ogólnych zasad, na których zasadzają się art. 56 TFUE i dyrektywa 2004/17/WE – Usługi sprzątania
i utrzymania związane z działalnością transportu kolejowego – Artykuł 3 ust. 3 TUE – Artykuły 26, 57,
58 i 101 TFUE – Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie rozpatrywanego w postępowaniu
głównym stanu faktycznego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania
odpowiedzi na pytania prejudycjalne – Niedopuszczalność – Artykuł 16 Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej – Przepisy prawa krajowego niewprowadzające w życie prawa Unii –
Brak właściwości
Streszczenie – wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r.
1.

Zbliżanie ustawodawstw – Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i usług pocztowych oraz zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi – Dyrektywy 2004/17, 2004/18 – Zakres stosowania – Instytucja zamawiająca
w rozumieniu dyrektywy 2004/17 – Zamówienia mające związek z wykonywaniem działalności
w jednym lub więcej sektorach dyrektywy 2004/17 – Możliwość zastosowania procedur w niej
przewidzianych – Zamówienia udzielane w związku z prowadzeniem innych działalności –
Możliwość zastosowania procedur przewidzianych w dyrektywie 2004/18
(dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2004/17, zmieniona rozporządzeniem nr 1251/2011,
art. 3–7; 2004/18)

2.

Zbliżanie ustawodawstw – Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i usług pocztowych – Dyrektywa 2004/17 – Udzielanie zamówień –
Obowiązek dokonania dostosowania ceny po udzieleniu zamówienia – Brak
(dyrektywa 2004/17 Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniona rozporządzeniem nr 1251/2011)

1. Zobacz tekst orzeczenia.
(zob. pkt 26)
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2. Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca
procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i usług pocztowych, zmieniona rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia
30 listopada 2011 r., oraz ogólne zasady, na których się ona opiera, należy interpretować w ten
sposób, że nie stoją one na przeszkodzie obowiązywaniu norm prawa krajowego takich jak te
rozpatrywane w postępowaniu głównym, które nie przewidują okresowego dostosowania cen po
udzieleniu zamówień należących do objętych tą dyrektywą sektorów.
W tym względzie należy wskazać, że z żadnego przepisu tej dyrektywy nie wynika, iż należałoby ją
interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie obowiązywaniu norm prawa krajowego takich
jak art. 115 w związku z art. 206 dekretu ustawodawczego nr 163/2006, nieprzewidujących okresowego
dostosowania cen po udzieleniu zamówień należących do sektorów określonych w tej dyrektywie,
ponieważ nie zawiera ona żadnego konkretnego obowiązku ustanowienia przez państwa członkowskie
przepisów wymagających od instytucji zamawiającej, by dawała wykonawcy możliwość podwyższenia
ceny po udzieleniu zamówienia. Podobnie ogólne zasady, na których opiera się dyrektywa 2004/17,
a w szczególności zasada równego traktowania i wynikający z niej obowiązek przejrzystości zapisane
w art. 10 tej dyrektywy, również nie stoją na przeszkodzie obowiązywaniu takich norm. Wręcz
przeciwnie, nie można wykluczyć, że dostosowanie ceny po udzieleniu zamówienia może być wbrew
tej zasadzie i temu obowiązkowi (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 września 2016 r., Finn Frogne,
C-549/14, EU:C:2016:634, pkt 40). Jak bowiem wskazuje Komisja w uwagach na piśmie, cena
zamówienia stanowi bardzo ważny czynnik przy ocenie ofert przez instytucję zamawiającą, a także
przy podejmowaniu przez nią decyzji o udzieleniu zamówienia danemu wykonawcy. Waga ta wynika
ponadto z tego, że cena jest wymieniona w obu kryteriach dotyczących udzielenia zamówień
znajdujących się w art. 55 ust. 1 dyrektywy 2004/17. W tych okolicznościach normy prawa krajowego,
które nie przewidują okresowego dostosowania cen po udzieleniu zamówień należących do sektorów
określonych w tej dyrektywie, przyczyniają się raczej do przestrzegania tych zasad.
(zob. pkt 29, 30, 36; sentencja)
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