
OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAKUPÓW 
  
NINIEJSZE OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAKUPÓW („POSTANOWIENIA”) MAJĄ 
ZASTOSOWANIE DO KAŻDEGO ZŁOŻONEGO PRZEZ BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o.  
ZAMÓWIENIA NA ZAKUP TOWARÓW, USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA.  
NINIEJSZE POSTANOWIENIA NIE MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE, UZUPEŁNIANE,  
ZASTĘPOWANE ANI W INNY SPOSÓB ZMIENIANE BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY  
BOSTON SCIENTIFIC. NINIEJSZE POSTANOWIENIA ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE  
POSTANOWIENIA WYDANE PRZEZ DOSTAWCĘ, A WSZELKIE INNE POSTANOWIENIA  
WSKAZANE, WPROWADZONE LUB PRZYWOŁANE PRZEZ DOSTAWCĘ (W FORMIE PRZEZ 
NIEGO POTWIERDZONEJ LUB INNEJ) ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ODRZUCONE PRZEZ BOSTON 
SCIENTIFIC I NIE SĄ CZĘŚCIĄ ŻADNEJ UMOWY.  
  
1. OFERTA, ZAMÓWIENIE I ZMIANY  
  
Dostawca składa oferty bezpłatnie.  
  
Ważne są wyłącznie zamówienia („Zamówienia”) złożone na piśmie (na przykład pocztą elektroniczną, 
faksem itp.). Zamówienia zawierać będą następujące informacje: (a) datę wystawienia; (b) numer 
zamówienia; (c) specyfikację zamówionych towarów, usług lub oprogramowania („Produktów”) wraz z 
ich liczbą; (d) cenę zakupu; (e) wymagany termin dostawy; (f) wymagane miejsce dostawy oraz (g) 
instrukcje dotyczące wysyłki i rodzaju transportu. Artykuł 66. Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do 
Zamówień złożonych przez BOSTON SCIENTIFIC.  
Dostawca akceptuje lub odrzuca każde Zamówienie niezwłocznie po jego otrzymaniu, w każdym 
przypadku nie później niż dziesięć dni od daty jego otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia lub 
odrzucenia Zamówienia w ciągu dziesięciu dni od jego złożenia, Zamówienie zostaje uznane za 
zaakceptowane. Dostawca wskazuje wszelkie błędy lub niejasności w Zamówieniu. Wszelkie różnice 
pomiędzy Zamówieniem a jego zaakceptowaną formą wymagają potwierdzenia na piśmie (np. pocztą 
elektroniczną, faksem itp.).  
O ile nie ustalono inaczej, Zamówienia BOSTON SCIENTIFIC Dostawca realizuje samodzielnie. 
Podwykonawcy mogą zostać zaangażowani w realizację Zamówienia wyłącznie za pisemną zgodą 
BOSTON SCIENTIFIC.  
BOSTON SCIENTIFIC może w każdej chwili, na piśmie zmienić Zamówienie w zakresie: (a) charakteru 
produktów lub usług do wykonania, (b) wysyłki i metod pakowania, (c) miejsca dostawy. Po otrzymaniu 
wniosku o zmianę, nie później niż po 30 dniach, Dostawca poinformuje BOSTON SCIENTIFIC, czy 
wnioskowane zmiany skutkują zmianą ceny lub warunków dostawy. W przypadku braku odpowiedzi w 
ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o zmianę, zostanie on uznany za zaakceptowany przez Dostawcę.  
  
2. DOSTAWA / WYSYŁKA / ANULOWANIE  
Dostawę należy zrealizować na adres dostawy określony w Zamówieniu, a uzgodnione reguły Incoterms 
to DDP (Dostarczone, cło opłacone). W ramach dostawy przesyłane są wszelkie stosowne dokumenty 
wysyłkowe. Wszelkie dokumenty zawierają numer Zamówienia oraz ewentualnie wszelkie dodatkowe 
numery identyfikacyjne odpowiadające danym Produktom. Dostawca nie realizuje dostaw częściowych 
bez uzyskania od BOSTON SCIENTIFIC uprzedniej zgody na piśmie. Obowiązują terminy dostawy 
wskazane w Zamówieniu lub harmonogramie dostaw. Zgodność z terminem dostawy określa się na 



podstawie terminu otrzymania Produktów pod wskazanym adresem dostawy. Dostawca ponosi 
odpowiedzialność za stosowne ustalenia transportowe dotyczące dostawy Produktów i ponosi wszelkie 
związane z nią koszty.  
Dostawca natychmiast informuje dział zamówień Boston Scientific o wszelkich opóźnieniach w dostawie 
(wraz z określeniem stosownych okoliczności).  
Dostawca przejmuje od Boston Scientific odpowiedzialność cywilną i dokona na rzecz BOSTON 
SCIENTIFIC stosownej rekompensaty z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Boston Scientific w 
związku z opóźnieniem dostawy lub wspomnianym poniżej anulowaniem. Akceptacja opóźnionej 
dostawy lub usługi przez Boston Scientific nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń w związku ze 
szkodami.  
Jeśli Dostawca nie wykonuje lub nie przestrzega postanowień Zamówienia w terminie określonym lub 
terminie przedłużonym na piśmie przez BOSTON SCIENTIFIC, BOSTON SCIENTIFIC może, za pisemnym 
powiadomieniem o naruszeniu postanowień przesłanym Dostawcy, anulować całość lub część 
Zamówienia na produkty bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności prawnej, z wyjątkiem ukończonych i 
zaakceptowanych usług oraz Produktów dostarczonych i zaakceptowanych na mocy części Zamówienia, 
która nie została anulowana. BOSTON SCIENTIFIC może również anulować Zamówienie bez ponoszenia 
odpowiedzialności prawnej w każdym czasie przed jego dostawą i akceptacją przez BOSTON SCIENTIFIC, 
jeśli (i) Dostawca przestanie prowadzić działania w ramach zwykłej działalności gospodarczej, (ii) 
Dostawca nie może wykonać zobowiązań wynikających z Zamówienia w sposób terminowy i 
zadowalający, (iii) Dostawca ogłosił upadłość (lub wniosek o upadłość Dostawcy zgłosili jego wierzyciele) 
lub jest objęty postępowaniem upadłościowym lub (iv) Dostawca dokona przelewu praw na rzecz swoich 
wierzycieli. BOSTON SCIENTIFIC może anulować Zamówienie z wyżej wymienionych powodów w ciągu 60 
dni od daty uzyskania informacji o wystąpieniu któregokolwiek z tych powodów. Niezależnie od 
powyższego, jeśli wykonanie zobowiązań przez stronę jest opóźnione z powodu wojny lub podobnych 
niepokojów, pożaru, siły wyższej lub innej podobnej przyczyny, która pozostaje poza kontrolą takiej 
strony i której strona ta nie mogła w zasadny sposób zapobiec, rzeczone opóźnienie w wykonywaniu 
zobowiązań nie zostaje uznane za naruszenie postanowień Zamówienia. Jeśli jednak opóźnienie 
Dostawcy z tej przyczyny wynosi co najmniej 30 dni, BOSTON SCIENTIFIC, po zawiadomieniu Dostawcy, 
może anulować całość lub część Zamówienia.  
  
3. PRZELEW PRAW WŁASNOŚCI I RYZYKA  
Przelew praw własności i ryzyka następuje w chwili dostawy.  
  
4. RĘKOJMIA I GWARANCJA  
Dostawca gwarantuje, że Produkty spełniają wszelkie wymogi określone w Zamówieniu, są zgodne z 
wszelkimi stosownymi specyfikacjami, charakteryzują się jakością dopuszczalną w obrocie handlowym i 
są wolne od wszelkich wad, zarówno z powodu wadliwego wzornictwa, jak i słabej jakości materiałów lub 
wykonania, oraz że Produkty są nowo wyprodukowane.  
Dostawca wyraźnie gwarantuje, że wszelkie wykorzystane materiały są stosowne do przeznaczenia 
określonego przez BOSTON SCIENTIFIC.  
Dostawca gwarantuje, że wszelkie Produkty uwzględniające usługi zostaną wykonane przez odpowiednio 
wykwalifikowany i przeszkolony personel zgodnie z dobrą praktyką branżową, z należytą wprawą, troską 
i starannością oraz w najwyższym standardzie jakości, którego BOSTON SCIENTIFIC może z uzasadnionych 
przyczyn oczekiwać.  
Pisemne lub ustne, wyraźne lub dorozumiane gwarancje Dostawcy obowiązują przez okres minimum 24 
miesięcy od daty dostawy.  



Jeśli Produkty pod jakimkolwiek względem nie są zgodne ze wspomnianymi gwarancjami, zostaną uznane 
za wadliwe. BOSTON SCIENTIFIC może bez uszczerbku dla wszelkich dalszych praw wnosić o naprawę lub 
wymianę wadliwego produktu lub zwrócić wadliwy Produkt Dostawcy na koszt Dostawcy.  
Gwarancja na Oprogramowanie:  
Dostawca gwarantuje, że (i) ma wszelkie prawa niezbędne, aby udzielić BOSTON SCIENTIFIC licencji 
wolnej od wszelkich obciążeń i innych roszczeń, (ii) udzielenie licencji na Oprogramowanie i używanie go 
przez BOSTON SCIENTIFIC zgodnie z dostarczoną dokumentacją nie stanowi i nie będzie stanowić 
naruszenia jakichkolwiek praw z patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych 
lub innych praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz będzie wolne od  
odpowiedzialności z tytułu tantiem i opłat licencyjnych innych niż wyszczególnione na pierwszej stronie 
Zamówienia oraz (iii) Oprogramowanie będzie działać zgodnie z dostarczoną dokumentacją,  
Specyfikacjami lub innymi wymogami wyszczególnionymi w Zamówieniu. Dostawca gwarantuje, że kod 
źródłowy Oprogramowania podlega umowie depozytu na rzecz licencjobiorców Dostawcy. Na wniosek 
BOSTON SCIENTIFIC Dostawca przedstawi BOSTON SCIENTIFIC informacje związane z depozytem kodu 
źródłowego Oprogramowania, wraz z nazwą depozytariusza oraz warunkami i procedurami dostępu do 
kodu źródłowego, które obowiązują BOSTON SCIENTIFIC. Niniejsze gwarancje obowiązują po dokonaniu 
kontroli, akceptacji i płatności za Oprogramowanie przez BOSTON SCIENTIFIC oraz w uzupełnieniu do 
wszelkich innych wyraźnych lub dorozumianych rękojmi wynikających na mocy prawa.  
  
5. TESTY / KONTROLE  
Produkty. Produkty zostaną sprawdzone i przetestowane przez BOSTON SCIENTIFIC w dowolnym czasie i 
miejscu, a podczas wykonywania takiej kontroli Dostawca zapewni pomoc i stosowne wsparcie bez 
dodatkowych kosztów.  
Jeśli produkt zostanie uznany za wadliwy pod względem materiałów, wykonania lub z innych powodów 
nie spełni wymogów Zamówienia, BOSTON SCIENTIFIC zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia 
Produktu. Nieprzyjęte Produkty zostaną zwrócone Dostawcy na jego własne ryzyko. Dostawca pokryje 
wszelkie koszty obsługi i transportu poniesione przez BOSTON SCIENTIFIC w ramach zwrotu nieprzyjętych 
części i dostarczenia części zamiennych.  
Ocena i akceptacja Usług. Wykonanie Usług i Usług w zakresie Oprogramowania oraz efekty pracy i  
elementy dostawy wynikające z wszelkich Usług i Usług w zakresie Oprogramowania podlegają kontroli, 
ocenie i akceptacji przez BOSTON SCIENTIFIC, a ostateczna płatność nastąpi dopiero po ostatecznej 
akceptacji. Jeśli wykonanie Usług lub Usług w zakresie Oprogramowania nie spełnia Specyfikacji z 
Zamówienia lub nie jest zgodne z gwarancjami określonymi w Zamówieniu lub przysługującymi na mocy 
prawa, BOSTON SCIENTIFIC może (i) wymagać ponownego wykonania Usługi lub Usług w zakresie 
Oprogramowania na koszt Dostawcy, dopóki nie będą spełniać wymogów Specyfikacji i gwarancji, (ii) 
zawrzeć z osobą trzecią umowę na wykonanie Usług lub Usług w zakresie Oprogramowania, aby 
naprawić lub zmienić efekty pracy na koszt Dostawcy, lub (iii) anulować Zamówienie w ciągu 60 dni od 
daty przedstawienia Usług do kontroli, oceny i akceptacji przez BOSTON SCIENTIFIC. Niniejszy punkt nie 
ogranicza żadnych innych praw BOSTON SCIENTIFIC wynikających z mocy prawa lub z Zamówienia. 
Testowanie i akceptacja Oprogramowania. Oprogramowanie podlega testom, ocenie i akceptacji przez 
BOSTON SCIENTIFIC, a płatność nastąpi dopiero po ostatecznej akceptacji. Jeśli Oprogramowanie nie 
spełnia Specyfikacji z Zamówienia, z dokumentacji Oprogramowania lub nie jest zgodne z gwarancjami 
określonymi w Zamówieniu lub przysługującymi z mocy prawa, BOSTON SCIENTIFIC może (i) wymagać od 
Dostawcy dostarczenia nowej kopii Oprogramowania na koszt Dostawcy, (ii) wymagać, aby Dostawca na 
swój koszt naprawił lub w inny sposób doprowadził do tego, aby Oprogramowanie działało zgodnie z 
danymi gwarancjami, lub (iii) anulować Zamówienie w ciągu 60 dni od daty dostarczenia  



Oprogramowania do testów, oceny i akceptacji przez BOSTON SCIENTIFIC. Niniejsza sekcja nie ogranicza 
żadnych innych praw BOSTON SCIENTIFIC wynikających z mocy prawa lub z Zamówienia.  
  
6. CENY, FAKTURY I WARUNKI PŁATNOŚCI  
O ile nie ustalono inaczej, ceny określone w Zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianom. Ceny 
obejmują wszelkie opakowania, podatki, cła, opłaty, VAT itp. Dostawca gwarantuje, że ceny, które 
zaoferował BOSTON SCIENTIFIC lub które BOSTON SCIENTIFIC zapłacił, nie przekraczają cen, które płaci 
jakikolwiek inny klient Dostawcy za produkty identyczne lub podobne do zamówionych przez BOSTON 
SCIENTIFIC.  
Dostawca zwróci część zapłaconej przez BOSTON SCIENTIFIC ceny, która przekracza cenę zwyczajowo 
stosowaną przez Dostawcę. W przypadku przewalutowania Dostawca przestrzega przepisów UE. Fakturę 
wysyła się na adres pocztowy określony w Zamówieniu lub na określony adres e-mail, który został 
uzgodniony z BOSTON SCIENTIFIC. O ile BOSTON SCIENTIFIC nie zaleci inaczej, faktura zawierać będzie 
następujące informacje: numer danego Zamówienia, numer produktu oraz numery NIP Dostawcy i 
Klienta.  
Dostawca nie może uwzględnić na fakturze żadnych kosztów innych niż te, które zostały wyraźnie 
ustalone. Płatności należy dokonać w ciągu 45 dni od daty otrzymania właściwej faktury oraz Produktów i 
Usług. Płatność w żadnym wypadku nie stanowi akceptacji Produktów i nie należy interpretować jej jako 
zrzeczenia się jakichkolwiek praw przysługujących BOSTON SCIENTIFIC. Żadna faktura nie zostanie 
opłacona przed dostarczeniem Produktów.  
  
7. PRZELEW PRAW  
Dostawca nie może przelewać swoich praw i zobowiązań wynikających z Zamówienia na jakąkolwiek 
osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody BOSTON SCIENTIFIC.  
  
8. UBEZPIECZENIE I PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
Dostawca uzyska i aktualizuje efektywną, kompleksową polisę ubezpieczeniową, której zakres obejmuje 
zarówno jego personel i własność, jak również zakres działalności i odpowiedzialności, wraz z ogólną 
odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu wad produktu.  
Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, roszczenia lub szkody związane z dostarczeniem 
lub używaniem Produktów, a w szczególności odpowiedzialność z tytułu wad lub wad ukrytych produktu. 
Dostawca na własny koszt przejmuje od Boston Scientific odpowiedzialność cywilną oraz dokona na rzecz 
Boston Scientific rekompensaty z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia praw 
autorskich, praw z patentów lub innych praw własności intelektualnej związanych z Produktami. W 
ramach kontroli części lub całego Produktu Dostawca musi wskazać na fakturze kraj pochodzenia 
dostarczonych części lub produktów, zgodnie z definicją pochodzenia w obowiązujących przepisach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej. Dostawca zrekompensuje BOSTON SCIENTIFIC wszelkie koszty i 
odszkodowania wynikające z nieprawdziwych lub niedokładnych oświadczeń dotyczących kraju 
pochodzenia.  
Dostawca przestrzega stosownych przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących 
produkcji, ochrony i wynagrodzenia pracowników oraz przepisów w zakresie pracy dzieci, pracy 
przymusowej lub pracy więźniów oraz niebezpiecznych warunków pracy lub dotyczących środowiska.  
  
9. INFORMACJE POUFNE  
Dostawca uznaje zamówienia BOSTON SCIENTIFIC oraz wszelkie dane techniczne i handlowe za  
Informacje Poufne i używa ich jedynie w celu wykonania swoich zobowiązań wobec BOSTON SCIENTIFIC.  



10.  OCHRONA DANYCH 
Jeśli Usługi Dostawcy obejmują jakiekolwiek (niepoboczne) przetwarzanie danych osobowych, dostawca 
zawrze umowę dotyczącą przetwarzania danych lub włączy do umowy dodatek dotyczący przetwarzania 
danych na standardowych warunkach firmy BOSTON SCIENTIFIC niezwłocznie po wyrażeniu przez firmę 
BOSTON SCIENTIFIC takiego żądania i przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.  
Spełniając wymagania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679, firma BOSTON SCIENTIFIC 
informuje dostawcę, że wszelkie dane osobowe jego pracowników zawarte w treści faktur wystawianych 
na podstawie umowy z dostawcą lub uzyskane w toku wszelkich innych interakcji z personelem 
Dostawcy będą umieszczane w zautomatyzowanej bazie danych, której firma Boston Scientific jest 
administratorem, przede wszystkim w celu finansowej i logistycznej obsługi relacji wynikających z 
umowy z dostawcą. Serwer tej bazy danych znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Przetwarzanie 
odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu firmy BOSTON SCIENTIFIC.  
Aby móc zgodnie z prawem przekazywać dane osobowe poza terytorium Unii Europejskiej/EOG, firma 
Boston Scientific wdrożyła standardowe klauzule umowne UE między swoimi podmiotami w 
UE/Szwajcarii a swoimi podmiotami w USA, a także stosuje dodatkowe zabezpieczenia, takie jak 
szyfrowanie przesyłanych danych. 
 
Dane naszych dostawców będą dostępne przede wszystkim dla tych pracowników BSC, którzy 
odpowiadają za zarządzanie dostawcami różnych przedsiębiorstw wchodzących w skład spółki Boston 
Scientific, i głównie przez te osoby użytkowane 
Dane będą przechowywane w naszym bezpiecznym systemie zamówień Ariba tak długo, jak 
współpracujemy z danym przedsiębiorstwem, lub dłużej, jeśli wymaga tego prawo, na przykład 
amerykańskie przepisy dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i ustawa o prawie do jawności 
informacji (Sunshine Act). 
Aby móc prawidłowo przekazywać dane osobowe dostawców poza teren UE, SAP Ariba ma zawarte 
umowy z podmiotami afiliowanymi SAP/SAP Ariba oraz będącymi podwykonawcami podmiotu 
przetwarzającego, które spełniają wymogi UE w zakresie transgranicznego przekazywania danych 
osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie RODO w serwisie internetowym ariba.com 
 
Personel dostawcy może skorzystać ze swojego prawa do dostępu, korygowania, usuwania, przeniesienia 
i wyrażenia sprzeciwu, kontaktując się z europejskim pełnomocnikiem firmy Boston Scientific ds. ochrony 
danych pod adresem Europeprivacy@bsci.com lub pisząc na adres BSC Data Protection Officer Europe, 
calle Ribera del Loira 38, 28042 Madrid (Hiszpania) 
 
11. PATENTY / DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
Wszelkie rysunki, specyfikacje i inne informacje techniczne lub materiały dostarczone przez BOSTON 
SCIENTIFIC są własnością BOSTON SCIENTIFIC i nie zostaną ujawnione innym osobom ani użyte do 
produkcji innej niż na rzecz BOSTON SCIENTIFIC. Materiały te należy zwrócić BOSTON SCIENTIFIC.  
  
  

http://www.ariba.com/gdpr
mailto:Europeprivacy@bsci.com


12. POSTANOWIENIA RÓŻNE  
Prawem właściwym dla wykładni Postanowień i całości stosunków biznesowych między BOSTON 
SCIENTIFIC a Dostawcą jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania.  
Miejscem świadczenia dla Produktów zapewnionych przez Dostawcę jest adres wysyłki.  
Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Postanowień lub postanowienie dotyczące innych umów 
staje się nieważne, wszelkie inne postanowienia i umowy pozostają w mocy.  

     



GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 
  
THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE (GTCs) ARE APPLICABLE TO 
ANY ORDER MADE BY BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o. o. FOR THE PURCHASE OF 
GOODS, SERVICES OR SOFTWARE.  
THE GTCs MAY NOT BE MODIFIED, ADDED TO, SUPERSEDED OR OTHERWISE ALTERED  
UNLESS APPROVED BY BOSTON SCIENTIFIC IN WRITING. THESE GENERAL TERMS AND 
CONDITIONS OF PURCHASE SUPERSEDE ANY OTHER TERMS ISSUED BY SUPPLIER AND  
ANY OTHER TERMS STIPULATED OR INCORPORATED OR REFERRED TO BY SUPPLIER 
(WHETHER IN ITS CONFIRMATION OR OTHERWISE) ARE HEREBY REJECTED BY BOSTON 
SCIENTIFIC AND SHALL NOT FORM PART OF ANY CONTRACT.  
  
1. OFFER, PURCHASE ORDER (PO) AND CHANGES  
  
Offers shall be made by the Supplier free of charge.  
  
Only purchase orders (PO) placed in documentary form shall be valid (e.g. by e-mail, fax, etc.). Purchase 
orders will include the following information: (a) date of issuance; (b) purchase order number; (c) 
specification of the goods/services/software ordered (“Products”) including quantity; (d)purchase price; 
(e) requested date of delivery; (f) requested shipping destination and (g) instructions as to shipping and 
mode of transportation. For the avoidance of doubt, article 66¹ of the Polish Civil Code shall not apply to 
POs placed by BOSTON SCIENTIFIC.  
The Supplier shall promptly accept or reject each PO upon receipt thereof, but in any event by no later 
than ten days of such receipt. If we have not received a confirmation or rejection within ten days 
following the date of the PO, the PO shall be deemed accepted. The Supplier shall point out any mistakes 
and ambiguities in a PO. Any deviation by the PO from the order acceptance shall require our 
confirmation in documentary form (e.g. by e-mail, fax, etc.).  
Unless otherwise agreed, our purchase orders shall be fulfilled by the Supplier itself. Subcontractors shall 
only be engaged subject to our written consent.  
BOSTON SCIENTIFIC has the option at any time, in writing, to change the PO: (a) nature of the products 
or services to be performed; (b) shipments and packaging methods; (c) delivery locations. After receipt 
of a change requests and at the latest after 30 days, the Supplier will have to inform BOSTON 
SCIENTIFIC if the desired changes result in price changes and / or delivery. If we have not received any 
reply by the supplier within 30 days of receipt the change requests will be deemed accepted by the 
Supplier.  
  
2. DELIVERY / SHIPPING/CANCELLATION  
Delivery shall be made to the delivery address specified on the PO and the agreed Incoterms is DDP 
(Delivery Duty Paid). Deliveries shall be accompanied by all appropriate shipping documents. All 
documents shall contain the number of the PO and, where applicable, any additional identification 
numbers as to the specific Products. The Supplier shall not be entitled to effect partial deliveries without 
our prior written consent. The delivery dates indicated in the purchase order or delivery schedule shall 
be binding. Compliance with the delivery date is determined by when the Products are received at the 
delivery address. The supplier is responsible for making the appropriate arrangements of transportation 
for delivery of the Products and shall bear all costs in relation hereto.  



The Supplier shall promptly notify Boston Scientific Procurement of any delayed deliveries, specifying the 
relevant circumstances.  
The Supplier shall indemnify and hold Boston Scientific harmless from any damages incurred by Boston 
Scientific relating to the delayed delivery or below cancellation. The acceptance of a late delivery or 
service by us shall not constitute a waiver of any claims for damages.  
If Supplier fails to perform or comply with any provision of the PO within the time specified or any 
extension thereof provided by BOSTON SCIENTIFIC in writing, BOSTON SCIENTIFIC may, by written notice 
of default to Supplier, cancel the whole or any part of the Products ordered without liability, except for 
Services completed and accepted and tangible Products delivered and accepted under that portion of 
the PO not cancelled. BOSTON SCIENTIFIC also may cancel the PO without liability at any time prior to 
delivery and acceptance by BOSTON SCIENTIFIC if: (i) Supplier ceases to conduct Supplier’s operations in 
the normal course of business: (ii) Supplier is unable to timely and satisfactorily timely meet Supplier's 
obligations under this PO: (iii) is the subject voluntary or involuntary bankruptcy, or insolvency 
proceedings: or(iv) makes an assignment for the benefit of Supplier' s creditors. BOSTON SCIENTIFIC may 
cancel the PO due to the above-mentioned reasons within 60 days from obtaining information on 
occurrence of any of such reasons. Notwithstanding the foregoing: if a party's performance is delayed 
because of war or similar unrest, fire, act of God or other similar cause that is beyond such party’s 
control and which such party could not have reasonably prevented, such delay in performance shall not 
be considered a breach of the PO provided however that if Supplier experiences a delay of 30 days or 
more for such reason BOSTON SCIENTIFIC may upon notice cancel aIl or any portion of this PO.  
  
3. TRANSFER OF OWNERSHIP AND RISK  
The transfer of ownership and risk shall take place upon delivery.  
  
4. WARRANTY  
The Supplier warrants that the Products comply with all requirements set out in the Purchase Order and 
any applicable Product specification and that the Products are of merchantable quality and free from any 
defects, whether due to faulty designs, poor material or poor workmanship and that the Products are 
newly manufactured.  
The Supplier expressly warrants that all material used are fit for the intended purposes as specified by 
BOSTON SCIENTIFIC.  
The Supplier warrants that all Products that include a service element will be performed in accordance 
with good industry practice, by appropriately qualified and trained personnel with relevant skill, care and 
diligence and to the highest standard of quality as it is reasonable for BOSTON SCIENTIFIC to expect. The 
Supplier’s warranties, whether in writing or oral, express or implied, shall be applicable for a minimum 
period of 24 months from the delivery.  
If the Products should fail in any respect to meet the warranties such Products shall be deemed 
defective. BOSTON SCIENTIFIC may without prejudice to any further rights request the defective Product 
either repaired or replaced or returns any defective Product to the supplier at supplier’s expense.  
Warranties for Software:  
Supplier warrants that (i) Supplier has all rights necessary to grant the license to BOSTON SCIENTIFC free 
and clear of all liens, encumbrances and other claims; (ii) the grant of the license and use of the Software 
by BOSTON SCIENTIFIC, in accordance with the documentation provided, does not and will not infringe 
or violate any third party patent, trademark, copyright, trade secret or other intellectual property right 
and will be free from liabilities of royalties and licensing fees other than any specified on the front of the 
PO; and (iii) the Software will operate in accordance with, and conform to the documentation provided, 



the Specifications and other requirements of the PO. Supplier warrants that the source code of the 
Software is the subject of an escrow agreement for the benefit of Supplier’s licensees. If requested by 
BOSTON SCIENTIFIC, Supplier shall provide BOSTON SCIENTIFIC with information related to the escrow of 
the source code of the Software, including the name of the escrow agent and the conditions and 
procedures for BOSTON SCIENTIFIC to access the source code. These warranties survive inspection of, 
acceptance of, and payment for the Software by BOSTON SCIENTIFIC and are in addition to all other 
warranties, whether express or implied, created by law.  
  
5. TESTS / CHECKS  
Products. Products will be checked and tested by BOSTON SCIENTIFIC at all times and in all places, and if 
such control is carried out the Supplier shall provide at no extra cost any help and reasonable assistance. 
If a Product is found to be defective in materials, manufacturing, or otherwise does not meet the 
requirements of the PO, BOSTON SCIENTIFIC reserves the right to refuse the Product. Rejected Products 
will be returned to the Supplier at his own risk. The Supplier shall pay BOSTON SCIENTIFIC all costs of 
handling and transportation incurred in the return of rejected parts and the provision of replacement 
parts.  
Evaluation and Acceptance of Services. The performance of the Services and Software Services and the 
work product and deliverables from all Services and Software Services are subject to the review, 
evaluation and acceptance by BOSTON SCIENTIFIC and final payment will not be made until after final 
acceptance. If the performance of the Services or Software Services fail to meet the Specification of the 
PO or confirm to the warranties in the PO or under law, BOSTON SCIENTIFIC shall have the right to: (i) 
require the re-performance of the Service or Software Services at Supplier' s expense until they are in 
conformance with such Specifications and warranties: (ii) contract with a third party to perform Services 
or Software Services to correct or replace the work product at Supplier's expense: and/or (iii) cancel the 
PO within 60 days from submitting the Services to review, evaluation and acceptance by BOSTON 
SCIENTIFIC. This Section shall not limit any other rights BOSTON SCIENTIFIC has under a law or under the 
PO.  
Testing and Acceptance Software. The Software is subject to testing, evaluation and acceptance by 
BOSTON SCIENTIFIC, and payment will not be made until after final acceptance. If the Software fails to 
meet the Specifications of the PO, the documentation for the Software, or conform with the warranties 
in the PO or under law, BOSTON SCIENTIFIC shall have the right to: (i) require Supplier to deliver a new 
copy of the Software at Supplier' s expense; (ii) require Supplier to fix, repair or otherwise cause the 
Software to perform as represented and warranted at Supplier's expense: and/or (iii) cancel the PO 
within 60 days from submitting the Software to testing, evaluation and acceptance by BOSTON 
SCIENTIFIC. This Section shall not limit any other rights BOSTON SCIENTIFIC has at law or under the PO.  
  
6. PRICES, INVOICE AND PAYMENT TERMS  
Unless otherwise agreed, the prices mentioned in the PO are firm and not subject to change. The prices 
are including of any packaging, taxes, duties, levies, VAT etc. The Supplier guarantees that the prices 
offered or paid by BOSTON SCIENTIFIC do not exceed current prices charged to any other customer of 
the Supplier for products identical or similar to those ordered by BOSTON SCIENTIFIC.  
The Supplier undertakes to reimburse any part BOSTON SCIENTIFIC price paid by BOSTON SCIENTIFIC 
exceeding the specified price commonly practiced by the Supplier. In the case of currency conversion, 
the Supplier undertakes to comply with EU regulations.  
The invoice shall be sent to our postal address mentioned on the PO or to a specified e-mail address in 
agreement with BOSTIN SCIENTIFIC. Unless otherwise directed by us, the invoice shall contain the 



following information: The PO number indicated in our order, the item number and the Supplier's and 
Customer’s VAT number.  
The Supplier may not invoice any additional charges than those expressly agreed. Payments are made 
within 45 days net after receipt of a correct invoice and Products or Services. Payment shall under no 
circumstances constitute acceptance of the Products nor be construed as a waiver of any rights of 
BOSTON SCIENTIFIC.  
No invoice will be paid before the delivery of the Products.  
  
7. ASSIGNMENT  
The Supplier may not assign its rights and obligations under a PO to any third party without the prior 
written consent of BOSTON SCIENTIFIC.  
  
8. INSURANCE AND INDEMNITY  
The Supplier shall provide and maintain an effective and comprehensive insurance policy to cover for its 
own personnel and its own property as well as cover of its own scope of activities and liabilities including 
general third-party liability and product liability.  
Supplier shall be liable for any loss, claim or damage whatsoever arising in connection with the delivery 
of use of the Products including but not limited to product liability and/or hidden defects.  
Supplier shall indemnify and hold harmless and defend, at its own expense, Boston Scientific from and 
against any and all claims by a third party of infringements of copyrights, patents or other intellectual 
property rights relating to the Products.  
As a control for parts or the whole Product, the Supplier must indicate on the invoice and the country of 
origin of parts or products delivered, according to the definition of origin given by the ECE Regulation in 
force. Supplier shall indemnify BOSTON SCIENTIFIC from any costs and damages that would be incurred 
as a result of false or inaccurate statements about the country of origin.  
The Supplier shall comply with applicable laws and regulations, including but not limited to the 
manufacture, protection and remuneration of workers, including laws and regulations governing child 
labor, forced labor or prison labor and unsafe working conditions or environmental.  
  
9. CONFIDENTIAL INFORMATION  
The Supplier shall treat our orders and all related commercial and technical details as Confidential 
Information and use them only to perform its obligations towards us.  
  
10. DATA PROTECTION 
If the Supplier’s Services include any processing of personal data (which are not ancillary) , the supplier 
will execute a Data Processing Agreement or Data Processing Addendum, based on BOSTON SCIENTIFIC 
standard terms, immediately upon BOSTON SCIENTIFIC request and prior to the processing of personal 
data.  
In order to comply with the General Data Protection Regulation 2016/679 BOSTON SCIENTIFIC informs 
the supplier that any personal data of its employees that could be contained in invoices derived from the 
supplier contract or any other interaction with the Supplier staff will be included in an automated 
database of which Boston Scientific is data controller with the main purposes of financial and logistical 
management of our contractual relationship with a server located in the United States. The processing is 
based on BOSTON SCIENTIFIC legitimate interest.  



To lawfully transfer personal data outside the European Union/EEA, Boston Scientific has implemented 
EU Standard Contractual Clauses between its EU/Swiss and US entities as well as additional safeguards 
such as encryption for data in transfer. 
The data of our suppliers will be primarily accessed and used by BOSTON SCIENTIFIC employees in charge 
of managing suppliers across the companies of BOSTON SCIENTIFIC. 
The information will be kept in our secure procurement system Ariba so long as your company works 
with us or longer to comply with legal requirements such as Anti-Money laundering and Sunshine Act 
legislation. 
To transfer your personal data outside the EU, SAP Ariba maintains data transfer agreements with 
SAP/SAP Ariba affiliates and sub-processors that comply with the EU requirements for cross-border 
personal data transfer. For more info see GDPR page on ariba.com 
The supplier staff can exercise his rights of access, rectification, deletion, portability and opposition by 
contacting Boston Scientific European data Protection Officer at Europeprivacy@bsci.com or write to 
BSC Data Protection Officer Europe, calle Ribera del Loira 46 (ed 2) 28042 Madrid (Spain) 
 
11. PATENT / TECHNICAL DOCUMENTS  
All drawings, specifications and other technical information or materials provided by BOSTON SCIENTIFIC 
remain our property and shall not be disclosed to others or used for manufacturing other than for 
BOSTON SCIENTIFIC. Those materials must be returned to BOSTON SCIENTIFIC.  
  
12. MISCELLANEOUS  
These Terms and Conditions of Purchase and the entire business relationship between us and the 
Supplier shall be governed by the laws of Poland. The United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG) shall not apply.  
The place of performance for Products provided by the Supplier shall be the shipment address. If a 
provision of these Terms and Conditions of Purchase or a provision relating to any other agreements 
should be or become invalid, this shall not affect the validity of any other provisions or agreements.  
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