
 

Version Dec 2019  1 

 

Załącznik nr 2 do Umowy  

 

Boston Scientific Polska Sp. z o.o. 

 

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI SPRZEDAŻY  

 

 

W niniejszej dokumentacji Ogólnych Postanowień i Warunków Sprzedaży: 
  

„NABYWCA” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która składa zamówienie 

SPRZEDAWCY; 
„Umowa” oznacza umowę zawartą pomiędzy SPRZEDAWCĄ a NABYWCĄ, 

dotyczącą sprzedaży PRODUKTÓW, obejmującą niniejsze Ogólne 

Postanowienia i Warunki Sprzedaży oraz odpowiednie Zamówienie; 

„Siła Wyższa” ma znaczenie określone w Artykule 9; 
„Zamówienie” 

 

oznacza zamówienie dotyczące zakupu Produktów, składane 

SPRZEDAWCY przez NABYWCĘ zgodnie z postanowieniami Artykułu 

1.3; 
„Produkty” oznacza produkty dostarczone lub których dostarczenie NABYWCY przez 

SPRZEDAWCĘ zostało uzgodnione na podstawie jakiejkolwiek Umowy; 

praz 
„SPRZEDAWCA” oznacza firmę Boston Scientific Polska Sp. z o.o. 

 

NINIEJSZE OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI SPRZEDAŻY NIE MOGĄ BYĆ 

MODYFIKOWANE, ROZSZERZANE, ZASTĘPOWANE LUB ZMIENIANE W 
JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB, CHYBA ŻE ZOSTANIE TO ZAAKCEPTOWANE PRZEZ 

SPRZEDAWCĘ NA PIŚMIE. NINIEJSZE OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI 

SPRZEDAŻY ZASTĘPUJĄ JAKIEKOLWIEK INNE DOKUMENTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ 
WYSTAWIANE PRZEZ NABYWCĘ LUB DOWOLNE POSTANOWIENIA 

OBOWIĄZUJĄCE NABYWCĘ, BĄDŹ TEŻ WYMIENIANE PRZEZ NIEGO (ZARÓWNO W 

ZAMÓWIENIU, JAK I JAKICHKOLWIEK INNYCH DOKUMENTACH), KTÓRE SĄ 

NINIEJSZYM ODRZUCANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ I NIE BĘDĄ STANOWIĆ ELEMENTU 
ŻADNEJ UMOWY.   

 

ARTYKUŁ 1- KOSZTORYSY / ZAMÓWIENIA 

1.1 Wszystkie kosztorysy są opracowywane i wszystkie Zamówienia są przyjmowane 

zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Postanowieniami i Warunkami Sprzedaży. 

 
1.2 Żadne kosztorysy SPRZEDAWCY nie będą obowiązujące, jeżeli nie zostały sporządzone 

na piśmie. Kosztorysy obowiązują w okresie, który został w nich określony, chyba że 

określony kosztorys zostanie wcześniej wycofany przez SPRZEDAWCĘ za 

pośrednictwem przesłania NABYWCY stosownego zawiadomienia. W żadnym wypadku 
kosztorys nie stanowi obowiązującej oferty. Informacje zamieszczane w dokumentacji 

marketingowej i promocyjnej SPRZEDAWCY mają jedynie znaczenie orientacyjne.  

 
1.3 Wszystkie Zamówienia NABYWCY powinny być składane bezpośrednio do Działu 

Obsługi Klienta firmy SPRZEDAWCY za pośrednictwem telefonu, faksu, poczty 

zwykłej, poczty e-mail lub innych środków elektronicznych, bądź też 
wykwalifikowanym pracownikom firmy SPRZEDAWCY. Jeżeli Zamówienie jest 

składane telefonicznie, SPRZEDAWCA wymaga od NABYWCY bezzwłocznego 
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potwierdzenia Zamówienia na piśmie. Żadne Zamówienia nie będą akceptowane bez 
oficjalnego Numeru Zamówienia Zakupu, przekazanego przez NABYWCĘ. 

 

1.4 Każde Zamówienie podlega akceptacji przez SPRZEDAWCĘ. Zamówienie jest uważane 

za zaakceptowane przez SPRZEDAWCĘ w chwili dostawy Produktów.  
 

 

ARTYKUŁ 2 - CENY 

2.1  Wszystkie ceny Produktów określone w kosztorysach lub przekazane w inny sposób 

przez SPRZEDAWCĘ są wolne od jakichkolwiek opłat lub obciążeń należnych do 

zapłaty przez NABYWCĘ. Wszystkie ceny Produktów określone w kosztorysach lub 
przekazane w inny sposób przez SPRZEDAWCĘ są poufne i bez pisemnej zgody 

SPRZEDAWCY nie mogą być ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim spoza firmy 

NABYWCY.  

 
2.2 W przypadku transakcji przeprowadzanych w krajach Unii Europejskiej, NABYWCA 

zobowiązuje się do przekazania SPRZEDAWCY wszystkich informacji i dokumentów 

wymaganych przepisami dotyczącymi opodatkowania podatkiem VAT. 
 

ARTYKUŁ 3 - PŁATNOŚCI 

3.1 Produkty będą fakturowane przez SPRZEDAWCĘ w chwili dostawy Produktów lub w 
dowolnym terminie późniejszym, zgodnie z postanowieniami Artykułu 4. NABYWCA 

jest zobowiązany do zapłaty wszystkich zafakturowanych kwot, a jeżeli wyraźnie nie 

ustalono inaczej na piśmie, termin płatności wynosi trzydzieści (30) dni. Poza 

jakimikolwiek innymi prawami i środkami przysługującymi SPRZEDAWCY na 
podstawie obowiązujących przepisów prawnych, SPRZEDAWCA ma prawo naliczać 

karne odsetki od wszelkich kwot, które nie zostały zapłacone w terminie, aż do chwili 

otrzymania przez SPRZEDAWCĘ pełnej płatności wszystkich należnych kwot wraz z 
narosłymi odsetkami. Odsetki karne będą należne do zapłaty w terminie trzydziestu (30) 

dni od daty wystawienia przez SPRZEDAWCĘ noty odsetkowej w sposób zgodny z 

przepisami Kodeksu Cywilnego oraz przepisami ustawowymi obowiązującymi w 

odniesieniu do płatności realizowanych w ramach transakcji handlowych. 
 

3.2  Wszystkie płatności muszą zostać zrealizowane przez NABYWCĘ w całości, bez 

jakichkolwiek odliczeń, zatrzymań, kompensat lub roszczeń wysuwanych z dowolnych 

powodów, zarówno dotyczących umowy, winy (w tym zaniedbania) jednej ze stron, 
naruszenia jakichkolwiek postanowień statutowych bądź innych przepisów (które mogą 

być określone obowiązującym prawem), niezależnie od ewentualnych sporów, które 

mogą zaistnieć pomiędzy SPRZEDAWCĄ a NABYWCĄ. 
 

 

ARTYKUŁ 4 - DOSTAWY/PRZEKAZANIE RYZYKA/PRZEKAZANIE PRAW 

WŁASNOŚCI/WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 

4.1 Produkty będą dostarczane, a ryzyko przekazywane na NABYWCĘ zgodnie z 

postanowieniami przepisów Incoterms 2010, przytoczonymi na fakturze. Określone przez 

SPRZEDAWCĘ terminy dostaw są jedynie przybliżone i stanowią żadnego 
zobowiązania dotyczącego ustalonego lub gwarantowanego terminu. Terminy dostaw 

będą automatycznie przedłużane w razie jakiegokolwiek opóźnienia, które nie powstało z 

winy SPRZEDAWCY lub wystąpienia przypadku Siły Wyższej, który uniemożliwił 
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SPRZEDAWCY wykonanie jakiejkolwiek umowy w całości lub w części. W żadnym 
wypadku, SPRZEDAWCA nie będzie ponosił w odniesieniu do NABYWCY 

jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktów (lub 

jakiegokolwiek z nich) z dowolnych przyczyn – czas opóźnienia nie będzie miał w tym 

zakresie żadnego znaczenia. 
 

4.2 SPRZEDAWCA może realizować dostawy Produktów w kilku częściach, które będą 

fakturowane i opłacane osobno. Każda część dostawy będzie stanowić przedmiot 
odrębnego Umowy. Ewentualne opóźnienie lub nieprawidłowa realizacja dostawy 

częściowej nie uprawnia NABYWCY do anulowania jakiejkolwiek innej części dostaw.  

 
4.3 Niezależnie od realizacji dostawy i przekazania ryzyka dotyczącego Produktu(ów), 

prawo własności do Produktu(ów) zostanie przekazane na NABYWCĘ dopiero w chwili, 

kiedy wszystkie kwoty należne SPRZEDAWCY zgodnie z postanowieniami Umowy 

obowiązującej w odniesieniu do tego(ych) Produktu(ów) zostaną zapłacone w całości.  
 

4.4  Do chwili przekazania NABYWCY prawa własności do Produktów, NABYWCA: (a) 

powinien przechowywać Produkty w taki sposób, jakby stanowiły powierzoną pod jego 
opiekę własność SPRZEDAWCY; (b) powinien przechowywać Produkty osobno od 

wszelkich innych towarów i produktów magazynowanych przez NABYWCĘ, tak aby 

mogły zostać łatwo zidentyfikowane jako stanowiące własność SPRZEDAWCY; (c) nie 
może usuwać, zamazywać lub w jakikolwiek inny sposób zasłaniać jakichkolwiek 

znaków identyfikacyjnych umieszczonych na opakowaniu lub dotyczących Produktów; 

(d) powinien utrzymywać Produkty w zadowalającym stanie i ubezpieczyć je w imieniu 

SPRZEDAWCY począwszy od daty dostawy przed wszelkimi rodzajami ryzyka do 
pełnej wartości Produktów; (e) powinien bezzwłocznie zawiadomić SPRZEDAWCĘ w 

razie wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia wymienionego w Artykule 10.4; oraz (f) 

przekazywać SPRZEDAWCY informacje dotyczące Produktów, których 
SPRZEDAWCA może od czasu do czasu zażądać. Niemniej jednak, pod warunkiem 

przestrzegania powyższych postanowień, NABYWCA może korzystać z Produktów w 

ramach prowadzonej działalności.   

 
4.5 Jeżeli – przed przekazaniem prawa własności do Produktów na rzecz NABYWCY – 

SPRZEDAWCA stwierdzi wystąpienie jakichkolwiek zdarzeń wymienionych w Artykule 

10.4 lub jeżeli SPRZEDAWCA może w rozsądny sposób spodziewać się wystąpienia 
któregokolwiek z tych zdarzeń i zawiadomi o tym NABYWCĘ, wówczas – pod 

warunkiem, że Produkty nie zostały odsprzedane lub nieodwołalnie włączone do innego 

produktu - bez ograniczenia jakichkolwiek przysługujących SPRZEDAWCY praw lub 
środków zaradczych, SPRZEDAWCA może w dowolnej chwili zażądać od NABYWCY 

zwrotu Produktów, a jeżeli NABYWCA bezzwłocznie tego nie dokona, ma prawo 

wkroczenia do pomieszczeń należących do NABYWCY lub stron trzecich, w których 

Produkty są przechowywane, w celu ich odzyskania. 
 

4.6 SPRZEDAWCA zobowiązuje się i wymaga od NABYWCY zobowiązania się do 

zapewnienia bezpiecznych dla pacjentów produktów wysokiej jakości. Zobowiązanie to 
obejmuje także bez żadnych ograniczeń wymagania dotyczące prawidłowego 

przechowywania Produktu(ów), zapewnienia ich identyfikowalności, bezzwłocznego 

zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, przeprowadzania niezbędnych działań w razie 
konieczności odwołania produktów z rynku i innych działań przeprowadzanych w 

terenie. Wymagania te obowiązują także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu dowolnej 

Umowy z jakiegokolwiek powodu.  
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ARTYKUŁ 5 – KONTROLA I GWARANCJE 

 

5.1 NABYWCA powinien sprawdzić Produkty natychmiast po ich otrzymaniu. Wszelkie 
roszczenia dotyczące braku otrzymania Produktów lub ich niezgodności z 

postanowieniami Umowy powinny być zgłaszane SPRZEDAWCY na piśmie w terminie 

czternastu (14) dni od przewidywanego terminu dostawy w razie braku produktów oraz 
czternastu (14) dni od dnia dostawy w innych przypadkach. W razie braku przekazania 

przez Nabywcę w terminie czternastu (14) dni od daty dostawy pisemnego 

zawiadomienia dotyczącego niezgodności Produktów z Umową, strony będą uważać, że 
NABYWCA zaakceptował Produkty. 

 

5.2 SPRZEDAWCA gwarantuje, że każdy Produkt dostarczony NABYWCY został 

wyprodukowany, zapakowany oraz przetestowany zgodnie z towarzyszącą i/lub 
opublikowaną specyfikacją, a w chwili dostarczenia NABYWCY i jeżeli wyraźnie nie 

określono inaczej, Produkt jest uważany za wolny od wad wykonawstwa i materiałowych 

aż do upłynięcia terminu określonego na Produkcie („okres gwarancji”).   
 

5.3 SPRZEDAWCA nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w razie niezgodności 

jakiegokolwiek Produktu z postanowieniami Artykułu 5.2 w przypadku, jeżeli 
niezgodność ta wynika z (a) braku przestrzegania przez NABYWCĘ jakichkolwiek 

ustnych i/lub pisemnych zaleceń SPRZEDAWCY, dotyczących przechowywania, 

oddawania do eksploatacji, instalacji, użytkowania i konserwacji Produktu lub (jeżeli 

takie zalecenia nie zostały wydane), praktyk branżowych obowiązujących w tej 
dziedzinie; (b) dostosowania się przez SPRZEDAWCĘ do jakichkolwiek rysunków, 

projektów lub specyfikacji przekazanych przez NABYWCĘ; (c) przeprowadzenia 

modyfikacji lub naprawy Produktu przez NABYWCĘ bez uzyskania pisemnej zgody 
SPRZEDAWCY lub (d) zwykłego zużycia, nieprawidłowego użytkowania, wypadku, 

nieodpowiedniego przechowywania lub warunków roboczych, bądź też uszkodzenia lub 

zaniedbania ze strony NABYWCY, jego pracowników, przedstawicieli lub 

podwykonawców. 
 

5.4 W razie braku zgodności jakiegokolwiek Produktu z postanowieniami Artykułu 5.2, 

SPRZEDAWCA przeprowadzi (w zależności o jego własnej decyzji) naprawę lub 
wymianę tego Produktu. NABYWCA powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o 

stwierdzeniu braku zgodności Produktu, a w razie zwrotu Produktu SPRZEDAWCY 

przez NABYWCĘ, ten ostatni jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania i 
przeprowadzenia transportu Produktu. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do 

zażądania od NABYWCY zwrotu niezgodnego Produktu. W takim przypadku 

SPRZEDAWCA poniesie koszty jego transportu.  

 
5.5 Jakikolwiek Produkty lub komponenty Produktu wymieniane zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Artykułu 5 zostaną własnością SPRZEDAWCY. Jakiekolwiek Produkty lub 

komponenty Produktu dostarczane na zasadzie wymiany przeprowadzanej na podstawie 
postanowień niniejszego Artykułu 5 będą podlegać terminom obowiązywania gwarancji 

określonym dla Produktu zastępczego (wymienionemu na Produkcje zastępczym), a 

wszelkie Produkty lub komponenty Produktu będą objęte gwarancją obowiązującą od 
dnia przeprowadzenia naprawy przez SPRZEDAWCĘ.  
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5.6 Gwarancja bezpośrednia określona w Artykule 5.2 stanowi wyłączną odpowiedzialność 
firmy SPRZEDAWCY w odniesieniu do Produktów. Nie istnieją żadne dodatkowe 

warunki, gwarancje, oświadczenia lub postanowienia – bezpośrednie bądź domyślne – 

które byłyby wiążące prawnie dla SPRZEDAWCY, poza wymienionymi w niniejszym 

Artykule 5. Jakiekolwiek warunki, gwarancje, oświadczenia lub postanowienia 
(obowiązujące bez żadnych ograniczeń w odniesieniu do jakości, wartości rynkowej lub 

przydatności do jakichkolwiek celów), które mogłyby wynikać z postanowień Umowy 

lub zostać do niej włączone są niniejszym absolutnie wykluczone.   
 

5.7 Poza gwarancjami udzielanymi na podstawie niniejszego Artykułu 5, SPRZEDAWCA 

nie będzie ponosić wobec NABYWCY jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności w razie 
stwierdzenia niezgodności Produktu zgodnie z postanowieniami Artykułu 5.2, a środki 

zaradcze określone w niniejszym Artykule 5 stanowią jedyną odpowiedzialność 

SPRZEDAWCY i wyłączne środki prawne przysługujące NABYWCY w tym zakresie.  

 
5.8 SPRZEDAWCA OŚWIADCZA NINIEJSZYM, ŻE NIE PONOSI ŻADNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI W RAZIE WIELOKROTNEGO WYKORZYSTANIA 

PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A 
JAKAKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA MOGŁABY WYNIKAĆ Z TEGO 

TYTUŁU JEST NINIEJSZYM ABSOLUTNIE WYKLUCZONA.  

 

 

ARTYKUŁ 6 – ZWROT I NAPRAWA PRODUKTÓW  

 

6.1 W przypadku, gdyby NABYWCA zamierzał zwrócić jakiekolwiek Produkty, które nie 
zostały uznane za niezgodne, w celu uzyskania zapisu kredytowego, musi przesłać do 

Działu Obsługi Klienta SPRZEDAWCY wniosek dotyczący zwrotu. Wniosek ten 

powinien zawierać szczegółowe informacje, takie jak numer produktu, numer partii/serii 
produkcyjnej, termin wygaśnięcia gwarancji oraz data dostarczenia Produktów. 

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku dotyczącego zwrotu tylko i 

wyłącznie na podstawie własnej decyzji.  

 
6.2 Zapis kredytowy może zostać udzielony wyłącznie w odniesieniu dla Produktów, które 

nie zostały w żaden sposób zniszczone, otwarte lub uszkodzone, a ich pozostający termin 

przydatności do użycia wynosi co najmniej sześć miesięcy, chyba że strony wyraźnie 
ustalą inaczej. Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie produkty wycofywane z rynku. 

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo naliczenia 10% opłaty manipulacyjnej (10% 

wartości zwracanych produktów). 
 

6.3 NABYWCA ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że zwracane Produkty są 

odsyłane w odpowiednim opakowaniu zapewniającym, że zostaną dostarczone w stanie 

nadającym się do ponownej sprzedaży, a otrzymany od Działu Obsługi Klienta firmy 
SPRZEDAWCY Numer Zezwolenia na Zwrot musi być wyraźnie widoczny na 

opakowaniu zewnętrznym. Żaden zapis kredytowy nie może zostać wystawiony w 

odniesieniu do Produktów, które zostały dostarczone w stanie uszkodzonym lub bez 
prawidłowego Numeru Zezwolenia na Zwrot. 

  

6.4 SPRZEDAWCA rozumie, że NABYWCA może być zobowiązany na mocy unijnego 
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/UE, do zachowania prywatności 

wszelkich danych dotyczących zdrowia swoich pacjentów. Przed zwróceniem przez 

NABYWCĘ Produktów lub przed udostępnieniem Produktów w celu wykonania działań 
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serwisowych przez SPRZEDAWCĘ LUB JAKĄKOLWIEK SPÓŁKĘ ZWIĄZANĄ ZE 
SPRZEDAWCĄ, NABYWCA usunie wszelkie dane pacjentów z Produktu, o ile Produkt 

zawiera takie dane i jeżeli będzie to możliwe. Po otrzymaniu zwróconego Produktu 

SPRZEDAWCA stosuje odpowiednie zabezpieczenia, które w rozsądny sposób chronią 

poufność wszelkich danych pacjenta, które przypadkowo pozostaną na zwracanych 
Produktach, w tym poprzez zapewnienie, że wszelkie pozostałe dane pacjenta zostaną 

usunięte z Produktu jako pierwszy krok przed podjęciem jakichkolwiek działań 

naprawczych. 

 

ARTYKUŁ 7 – ODSPRZEDAŻ I EKSPORT 

 

7.1 W wyjątkowym przypadku, kiedy NABYWCA jest odsprzedawcą Produktów, 

NABYWCA nie może prowadzić aktywnej sprzedaży lub promocji rynkowej Produktów 

w żadnym obszarze geograficznym zlokalizowanym na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, w odniesieniu do którego SPRZEDAWCA wyznaczył dystrybutora 
prowadzącego sprzedaż Produktów lub alternatywnie, zarezerwował sprzedaż na danym 

obszarze wyłącznie dla siebie lub swoich podmiotów stowarzyszonych ("Obszar 

Zastrzeżony"). Ponadto, NABYWCA nie może prowadzić żadnych biur, oddziałów lub 
magazynów dystrybucyjnych prowadzących aktywną odsprzedaż lub promocję dotyczącą 

odsprzedaży Produktów na Obszarze Zastrzeżonym. Żadne postanowienia niniejszych 

Ogólnych Postanowień i Warunków lub Umowy nie zabraniają NABYWCY 
odsprzedaży Produktów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod 

warunkiem, że NABYWCA nie prowadził żadnych aktywnych działań w celu 

przeprowadzenia odsprzedaży. NABYWCA nie będzie prowadzić odsprzedaży lub 

eksportu Produktów podlegających postanowieniom niniejszych Ogólnych Postanowień i 
Warunków lub Umowy poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

 

7.2 NABYWCA zdaje sobie sprawę i potwierdza, że niektóre przepisy obowiązujące na 
terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych krajów, w tym między innymi 

amerykańskie przepisy dotyczące kontroli eksportu oraz wprowadzania do obrotu 

środków pieniężnych pochodzących z nielegalnej działalności, a także ustaw 

antyterrorystycznych Stanów Zjednoczonych i Ustawy dotyczące zagranicznych praktyk 
korupcyjnych (nazywanych wspólnie “Przepisami”), mogą spowodować nałożenie 

sankcji na SPRZEDAWCĘ lub jego podmioty stowarzyszone w przypadku, gdyby w 

sposób bezpośredni lub pośredni (i) Produkty zostały wyeksportowane do określonych 
krajów, obejmujących między innymi Kubę, Iran, Koreę Północną, Syrię, Sudan oraz 

inne kraje objęte rządowym embargiem lub innymi ograniczeniami lub (ii) w razie 

złożenia przedstawicielom władz rządowych poza terenem USA jakichkolwiek obietnic, 
przekazania korzyści majątkowych bądź uiszczenia płatności w celu wywarcia wpływu 

na podejmowane przez nich decyzje, dotyczące podejmowania decyzji korzystnych dla 

SPRZEDAWCY.   

 
7.3 NABYWCA oświadcza, że zna obowiązujące Przepisy i niniejszym zobowiązuje się do 

ich przestrzegania oraz niepodejmowania żadnych działań, które mogłyby spowodować 

naruszenie obowiązujących Przepisów przez jakiekolwiek strony trzecie lub miałyby na 
celu pogwałcenie Przepisów i przekazanie wszelkiego rodzaju łapówek, a także 

stanowiących przypadki wyłudzenia, wymagania jakichkolwiek nienależnych świadczeń 

oraz stosowania innych niedozwolonych środków w celu uzyskania korzyści 
biznesowych. 
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7.4 W wyjątkowym przypadku, kiedy NABYWCA jest odsprzedawcą Produktów, 
NABYWCA powinien zobowiązać swoich kontrahentów do przestrzegania takich 

samych zobowiązań, jak nałożone na NABYWCĘ przez SPRZEDAWCĘ, w 

szczególności dotyczących zobowiązania do zapewnienia bezpiecznego dla pacjenta 

produktu najwyższej jakości oraz przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów. 
Wymagania dotyczące zapewnienia bezpiecznego dla pacjenta produktu najwyższej 

jakości obejmują między innymi bez żadnych ograniczeń zalecenia obowiązujące w 

odniesieniu do przechowywania produktów, zapewnienia ich identyfikowalności, 
bezzwłocznego zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, przeprowadzania niezbędnych 

działań w razie konieczności odwołania produktów z rynku i innych działań 

przeprowadzanych w terenie.   
 

ARTYKUŁ 8 – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

8.1 Maksymalna kwota odpowiedzialności SPRZEDAWCY wobec NABYWCY w związku 
z dowolną zawieraną Umową, niezależnie od faktu, czy odpowiedzialność ta występuje z 

tytułu obowiązujących przepisów lub postanowień Umowy, stwierdzenia winy (lub 

zaniedbania), naruszenia zobowiązań statutowych, odszkodowania lub jakichkolwiek 
innych elementów, nie może w żadnym przypadku przekroczyć 125% wartości 

całkowitej ceny zapłaconej przez NABYWCĘ za Produkty stanowiące przedmiot danej 

Umowy. 
 

8.2 SPRZEDAWCA nie ponosi wobec NABYWCY żadnej odpowiedzialności za 

jakiekolwiek straty przychodów, rzeczywistych lub oczekiwanych zysków, ograniczenie 

działalności, utratę umów, wizerunku firmy lub reputacji, przewidywanych oszczędności, 
a także utratę lub uszkodzenie danych, wszelkiego rodzaju szkody pośrednie bądź 

wynikowe jakiegokolwiek rodzaju, powstałe w dowolnych okolicznościach, niezależnie 

od faktu, czy straty lub szkody o których mowa powyżej, mogły zostać przewidziane 
przez strony lub były związane z postanowieniami statutu spółki bądź obowiązujących 

przepisów prawnych, stwierdzenia winy (lub zaniedbania), naruszenia zobowiązań 

umownych lub w jakichkolwiek innych przypadkach. 

 
8.3 Żadne postanowienia niniejszych Ogólnych Postanowień i Warunków Sprzedaży lub 

jakiejkolwiek Umowy nie wyłączają oraz w żaden sposób nie ograniczają 

odpowiedzialności SPRZEDAWCY wobec NABYWCY w razie (i) oszustwa, (ii) śmierci 
lub obrażeń cielesnych, (iii) w zakresie, w jakim jest to niedozwolone obowiązującymi 

przepisami. 

 
8.4 NABYWCA jest zobowiązany do zgłaszania cen/modyfikacji cen uprawnionym organom 

władzy, które mogą tego zażądać. NABYWCA wypłaci SPRZEDAWCY odszkodowanie 

i zwróci mu wszelkie ewentualne koszty związane z jakimikolwiek roszczeniami, 

postępowaniami sądowymi, kosztami, stratami, szkodami oraz wydatkami (w tym 
kosztami prawnymi), jakie mogą zostać poniesione przez SPRZEDAWCĘ w związku 

(bezpośrednim lub pośrednim) z wszelkimi zaniedbaniami lub niedozwolonymi 

zachowaniami NABYWCY, jego pracowników, przedstawicieli bądź podwykonawców.  

 

ARTYKUŁ 9 – SIŁA WYŻSZA 

SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione 
przez NABYWCĘ z powodu braku wypełnienia przez SPRZEDAWCĘ jego zobowiązań lub 
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opóźnienia w wypełnieniu zobowiązań wynikających z dowolnej Umowy, jeżeli zostało to 
spowodowane przez przyczynę(y) pozostające całkowicie w rozsądnym zakresie poza jego 

kontrolą, między innymi takie, jak katastrofy przyrodnicze, pożar, powódź, tajfun, trzęsienie 

ziemi, zamieszki, wojny, starcia zbrojne, ograniczenia rządowe, strajki prowadzone z dowolnych 

przyczyn, lock-out, zatrzymanie lub opóźnienie środków transportu, działania podejmowane 
przez władze lub instytucje rządowe, bojkot bądź embargo handlowe („Siła Wyższa”). 

SPRZEDAWCA powinien zawiadomić NABYWCĘ o wystąpieniu przypadku Siły Wyższej i 

określić przewidywany czas jego występowania. Terminy wypełnienia zobowiązań 
SPRZEDAWCY zostaną w takim przypadku automatycznie przedłużone o czas występowania 

przypadku Siły Wyższej. Jeżeli wystąpienie przypadku Siły Wyższej uniemożliwi 

SPRZEDAWCY wypełnianie jego zobowiązań wynikających z Umowy przez okres 
przekraczający trzy (3) miesiące, strony spotkają się i postępując w dobrej wierze spróbują 

opracować najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Jeżeli rozwiązanie takie nie zostanie znalezione 

w terminie jednego (1) miesiąca, każda ze stron może automatycznie rozwiązać odpowiednią 

Umowę, przesyłając drugiej stronie zawiadomienie sporządzone na piśmie. W takim przypadku, 
NABYWCA powinien zapłacić SPRZEDAWCY wszystkie koszty poniesione przez tego 

ostatniego w związku z wypełnianiem jego zobowiązań wynikających z rzeczonej Umowy przed 

jej rozwiązaniem. 
 

ARTYKUŁ 10 – ZAWIESZENIE – ROZWIĄZANIE UMOWY 

10.1 W razie braku przestrzegania przez NABYWCĘ postanowień jakiejkolwiek Umowy, w 
tym braku płatności dowolnej faktury w obowiązującym terminie, SPRZEDAWCA 

będzie mieć prawo zawieszenia wykonywania swoich zobowiązań wynikających z tej 

Umowy aż do wznowienia wypełnienia zobowiązań przez NABYWCĘ, a ten ostatni 

będzie zobowiązany do zapłaty SPRZEDAWCY wszelkich poniesionych przez niego 
strat, kosztów, szkód oraz wydatków, w tym - bez żadnego ograniczenia – utraty zysków, 

rozsądnych kosztów prawnych oraz kosztów windykacji, wraz z należnymi odsetkami 

(zgodnie z postanowieniami Artykułu 3.1), z zastrzeżeniem dodatkowych środków 
zaradczych, określonych obowiązującymi przepisami lub innymi postanowieniami. W 

przypadku, gdyby SPRZEDAWCA skorzystał z przysługującego mu prawa do 

zawieszenia wypełniania swoich zobowiązań, określone w obowiązującej Umowie 

terminy realizacji zobowiązań SPRZEDAWCY zostaną automatycznie przedłużone o 
czas odpowiadający okresowi takiego zawieszenia.  

 

10.2 W każdym przypadku, jeśli jakakolwiek płatność należna z tytułu Umowy nie zostanie 
uiszczona w terminie trzydziestu (30) dni po upływie terminu płatności, SPRZEDAWCA 

będzie mieć prawo rozwiązania Umowy.  

 

10.3 Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszych Warunków, w przypadku 

naruszenia postanowień Umowy przez którąkolwiek ze stron, druga strona będzie mieć 

prawo automatycznego rozwiązania Umowy lub jej części poprzez przesłanie 

odpowiedniego zawiadomienia na piśmie, jeżeli przypadek naruszenia postanowień 
Umowy będzie występował nadal po upływie trzydziestu dni od otrzymania 

wystawionego wezwania do zaprzestania naruszania postanowień Umowy. 

 
10.4 SPRZEDAWCA ma prawo rozwiązania wszystkich lub dowolnej(ych) Umowy(ów), w 

przypadku jeśli firma NABYWCY zaprzestanie lub zagrozi zaprzestaniem prowadzenia 

działalności (w całości, bądź w części dotyczącej wykonania zawartej(ych) 
Umowy(ów)), ogłosi niewypłacalność lub zostanie uznana za niewypłacalną, 

zaprzestanie spłacania swojego zadłużenia w należnych terminach, a także jeśli zostanie 



 

Version Dec 2019  9 

 

wobec niej wyznaczony syndyk bądź zarządca masy upadłościowej, administrator lub 
komisarz zarządzający całością lub dowolną częścią jej aktywów bądź działalności 

biznesowej, jak również jeśli firma zawrze jakiekolwiek porozumienie ze swoimi 

wierzycielami oraz w przypadku, jeżeli zostanie podjęta decyzja dotycząca jej 

rozwiązania lub likwidacji (w innym celu, niż przeprowadzenie fuzji lub rekonstrukcji), 
w tym także, jeśli wymienione powyżej działania lub procedury zostaną wobec niej 

podjęte w konsekwencji zadłużenia w dowolnej jurysdykcji. 

 

 

ARTYKUŁ 11 – PRZEKAZANIE – PODZLECANIE - EKSPORT  

11.1  NABYWCA nie ma prawa scedowania, przekazania, nowacji, pod-licencjonowania, 
podzlecenia lub przeprowadzenia jakichkolwiek tego rodzaju czynności w odniesieniu do 

swoich praw i/lub zobowiązań wynikających z dowolnej Umowy bez wcześniejszego 

uzyskania pisemnej zgody SPRZEDAWCY. 

 
11.2  SPRZEDAWCA może cedować lub przekazywać swoje prawa i/lub zobowiązania 

wynikające z dowolnej Umowy w całości bądź w części. Ponadto, SPRZEDAWCA 

zastrzega sobie prawo podzlecenia wypełniania swoich zobowiązań wynikających z 
dowolnej Umowy w całości lub w części jednemu lub większej liczbie podwykonawców. 

 

11.3  NABYWCA nie ma prawa sprzedaży lub eksportu Produktów stanowiących przedmiot 
niniejszych Ogólnych Postanowień i Warunków Sprzedaży poza terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

 

ARTYKUŁ 12 – ROZSTRZYGANIE SPOSÓB 

12.1 W przypadku wystąpienia pomiędzy stronami jakichkolwiek sporów, kontrowersji lub 

roszczeń, związanych z niniejszymi Ogólnymi Postanowieniami i Warunkami Sprzedaży 
lub jakąkolwiek Umową („Spór”), strony są zobowiązane bezzwłocznie powiadamiać się 

wzajemnie za pośrednictwem listu poleconego o przyczynach Sporu oraz podjąć w 

dobrej wierze wszelkie działania w celu znalezienia polubownego rozwiązania Sporu.  

 
12.2 Strony uzgadniają niniejszym, że jeżeli rozwiązanie polubowne nie zostanie znalezione w 

terminie trzydziestu (30) dni od przesłania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, 

Spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia kompetentnym organom sądowym na 
terenie Polski, niemniej jednak SPRZEDAWCA ma również prawo wystąpić przeciwko 

NABYWCY na drogę postępowania sądowego jako powód w jakimkolwiek innym kraju.  

 
12.3 Obowiązujące wersje każdej Umowy oraz wszelkich zawiadomień przesyłanych w 

związku z ich realizacją zostaną sporządzone w języku angielskim. W razie 

jakichkolwiek sporów dotyczących treści lub interpretacji postanowień Umowy, 

obowiązywać będzie tylko i wyłącznie Umowa sporządzona w języku angielskim, a nie 
jej tłumaczenia na jakiekolwiek języki. 

 

12.4 Niniejsze Ogólne Postanowienia i Warunki Sprzedaży zostały sporządzone zgodnie z 
postanowieniami prawa polskiego, a wszystkie Umowy lub zobowiązania pozaumowne 

wynikające z niniejszego Dokumentu lub związane z nim w jakikolwiek sposób będą 

podlegać polskim przepisom prawnym, z wyłączeniem określonych w nim zasad 
konfliktu prawa. Zarówno NABYWCA, jak i SPRZEDAWCA wyrażają zgodę na 
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obowiązywanie przepisów brytyjskiej Ustawy dotyczącej zwalczania łapówkarstwa i 
zobowiązują się do ich przestrzegania.  

 

 

ARTYKUŁ 13 - LICENCJE, ZEZWOLENIA I ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z 

PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI 

NABYWCA jest zobowiązany do uzyskania i utrzymywania na własny koszt wszystkich licencji, 

pozwoleń i innego rodzaju zezwoleń niezbędnych w celu użytkowania, sprzedaży lub dystrybucji 
przez NABYWCĘ Produktów oraz świadczenia przez firmę NABYWCY związanych z nimi 

usług. NABYWCA zobowiązuje się ponadto do przestrzegania wszystkich obowiązujących 

ustaw, przepisów oraz innych wymogów prawnych, a także zaleceń odpowiednich krajowych 
medycznych organizacji branżowych, obowiązujących w odniesieniu do firm pełniących rolę 

pośredników (takich jak Wytyczne Eucomed w zakresie współpracy z pracownikami ochrony 

zdrowia), jak również w stosunku do Produktów, wypełniania zobowiązań wynikających z każdej 

zawartej Umowy oraz innych związanych z tym przepisów i nie może podejmować bądź 
zezwalać na podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogłyby skutkować naruszeniem 

postanowień w/w przepisów przez SPRZEDAWCĘ lub też grozić SPRZEDAWCY 

niewypełnianiem tychże postanowień. 
 

ARTYKUŁ 14 – INNE POSTANOWIENIA 

14.1 SPRZEDAWCA przyjmuje Zamówienia miesięczne lub okresowe, przekazując na ich 
podstawie NABYWCY harmonogramy dostaw opatrzone pojedynczym numerem 

zamówienia, zwyczajowo dotyczące okresu dwunastu (12) miesięcy. 

 

14.2 Cenniki mogą ulegać zmianom w dowolnej chwili, niemniej jednak SPRZEDAWCA 
podejmuje wszelkie starania dla zapewnienia stabilnego poziomu cen w okresach 

dwunastu (12) miesięcy. Jakiekolwiek rozbieżności w stosunku do cennika mogą 

obowiązywać jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody przez SPRZEDAWCĘ.  
 

14.3 Numery katalogowe/zamówień oraz numery referencyjne lub kody Produktów mogą 

ulegać zmianom, w wyniku prowadzenia ciągłej polityki wymiany produktów 

przestarzałych oraz wprowadzania aktualizacji. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo 
wprowadzania nowych Produktów o zbliżonych specyfikacjach. 

 

ARTYKUŁ 15 – EUROPEJSKIE OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE 

DANYCH 

W celu zachowania zgodności z unijnym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 

2016/679 SPRZEDAWCA informuje NABYWCĘ, że wszelkie dane osobowe, które mogą być 
zawarte na fakturze wystawionej w ramach niniejszej umowy, w celu zarządzania finansami oraz 

logistyką zostaną włączone do zautomatyzowanej bazy danych, której administratorem jest 

SPRZEDAWCA, znajdującej się na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. W 

celu przekazania danych poza UE, Boston Scientific otrzymał certyfikację EU-US Privacy 
Shield. NABYWCA pozostaje odpowiedzialny za zgodne z prawem udostępnianie 

SPRZEDAWCY danych osobowych pacjentów dla celów fakturowania (tj. uprzednie zdobycie 

zgody pacjenta). NABYWCA ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz wyrażenia sprzeciwu, powyższe prawa może 

realizować poprzez kontakt ze SPRZEDAWCĄ lub z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych SPRZEDAWCY na adres Europeprivacy@bsci.com.  

mailto:Europeprivacy@bsci.com
mailto:Europeprivacy@bsci.com
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W ODNIESIENIU DO DOWOLNEJ UMOWY, NINIEJSZE OGÓLNE POSTANOWIENIA I 

WARUNKI ORAZ ZAMÓWIENIE STANOWIĄ CAŁOŚĆ POROZUMIENIA 

ZAWIERANEGO POMIĘDZY STRONAMI W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU UMOWY, 
A CO ZA TYM IDZIE UNIEWAŻNIAJĄ I ZASTĘPUJĄ JAKIEKOLWIEK WCZEŚNIEJSZE 

UMOWY, POROZUMIENIA LUB UZGODNIENIA, KTÓRE MOGŁY BYĆ POCZYNIONE 

POMIĘDZY STRONAMI W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU UMOWY. ŻADNE OŚWIADCZENIA LUB OBIETNICE, JAKIE MOGŁY 

BYĆ SKŁADANE W FORMIE USTNEJ BĄDŹ PISEMNEJ LUB WYNIKAĆ Z NEGOCJACJI 

PROWADZONYCH POMIĘDZY STRONAMI PRZED DATĄ SPORZĄDZENIA UMOWY 
NIE SĄ WAŻNE, JEŻELI NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE UWZGLĘDNIONE W TREŚCI 

UMOWY. ŻADNA ZE STRON NIE MA PRAWA DO JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW 

ZARADCZYCH W ODNIESIENIU DO EWENTUALNYCH NIEDOKŁADNYCH BĄDŹ 

NIEPRAWDZIWYCH OŚWIADCZEŃ DRUGIEJ ZE STRON, NA KTÓRYCH MOGŁA 
POLEGAĆ PODCZAS PODEJMOWANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ ZAWARCIA UMOWY 

(CHYBA, ŻE TEGO RODZAJU NIEPRAWDZIWE OŚWIADCZENIA BYŁY SKŁADANE W 

SPOSÓB KARANY OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI LUB DOTYCZYŁY 
FUNDAMENTALNYCH ASPEKTÓW, TAKICH JAK PRAWNA ZDOLNOŚĆ STRONY DO 

ZAWARCIA PRZEDMIOTOWEJ UMOWY I WYPEŁNIANIA WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ 

ZOBOWIĄZAŃ). JEDYNE ŚRODKI ZARADCZE PRZYSŁUGUJĄCE KAŻDEJ ZE STRON 
MOGĄ DOTYCZYĆ WYŁĄCZNIE POSTANOWIEŃ, KTÓRE ZOSTAŁY UMIESZCZONE 

W TREŚCI UMOWY.   

 


