
 

 

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA 

 

 

ESTES TERMOS E CONDIÇÕES GERIAS DE COMPRA (TCG) SÃO APLICÁVEIS A 

QUALQUER ENCOMENDA FEITA POR 

Boston Scientific Portugal – Dispositivos Médicos, Lda 

Rua Prof. Carlos Alberto Mota Pinto, n.º 9 – 4º A1 

1070-374 Lisboa  
NIPC 504988964  
 

("BOSTON SCIENTIFIC" ou "nós", "nosso", "nós") PARA A COMPRA DE BENS, SERVIÇOS 

OU SOFTWARE.   

Os TCG NÃO PODEM SER MODIFICADOS, ADICIONADOS, SUBSTITUÍDOS OU DE 

QUALQUER FORMA ALTERADOS SEM A APROVAÇÃO POR ESCRITO PELA BOSTON 

SCIENTIFIC. OS PRESENTES TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA 

SUBSTITUEM QUAISQUER OUTROS TERMOS EMITIDOS PELO FORNECEDOR 

("FORNECEDOR") E QUAISQUER OUTROS TERMOS ESTIPULADOS OU 

INCORPORADOS OU REFERIDOS PELO FORNECEDOR (SEJA NA SUA 

CONFIRMAÇÃO OU NÃO) SÃO REJEITADOS PELA BOSTON SCIENTIFIC E NÃO 

DEVEM FAZER PARTE DE QUALQUER CONTRATO.    

  

1. OFERTA, ORDEM DE COMPRA E ALTERAÇÕES   

 

As ofertas devem ser feitas pelo Fornecedor sem encargos.   

Só serão válidas as ordens de compra ("PO") feitas por escrito (por exemplo, por e-mail, fax, 

etc.). As PO incluirão as seguintes informações: (a) data de emissão; (b) número da PO; (c) 

especificação dos bens ("Bens"), serviços ("Serviços") ou software ("Software") 

encomendados (individualmente ou em conjunto "Produtos") incluindo a quantidade; (d) 

preço de compra; (e) data de entrega solicitada; (f) destino de envio solicitado e (g) instruções 

quanto ao envio e modo de transporte. 

 O Fornecedor aceitará ou rejeitará prontamente cada PO após a sua receção, mas, em 

qualquer caso, no prazo máximo de dez dias após tal receção. Se não tivermos recebido uma 

confirmação ou rejeição dentro de dez dias após a data da PO, a PO será considerada aceite. 

O Fornecedor deve identificar quaisquer erros e ambiguidades na PO. Qualquer desvio da PO 

da aceitação da encomenda requer a nossa confirmação por escrito (por exemplo, por e-

mail, fax, etc.).   

Salvo acordo em contrário, as nossas PO devem ser cumpridas pelo próprio Fornecedor. Os 

subcontratados só serão contratados com o nosso consentimento por escrito.   

A BOSTON SCIENTIFIC tem a opção, a qualquer momento, por escrito, de alterar a PO: (a) 

natureza dos Produtos ou Serviços a realizar; (b) métodos de envio e embalagem; (c) locais 

de entrega. 



 

 

  

Após a receção de um pedido de alteração e o mais tardar após 30 dias, o Fornecedor terá 

de informar a BOSTON SCIENTIFIC se das alterações desejadas resultarem alterações de 

preço e/ou de entrega. Se não recebermos qualquer resposta do Fornecedor no prazo de 30 

dias após a receção, os pedidos de alteração serão considerados aceites pelo Fornecedor.   

 

2. ENTREGA / EXPEDIÇÃO/CANCELAMENTO 

A entrega deve ser feita no endereço de entrega especificado na PO e o Incoterms acordado 

é o DDP (Delivery Duty Paid). As entregas devem ser acompanhadas de todos os documentos 

de expedição apropriados. Todos os documentos devem conter o número da PO e, quando 

aplicável, quaisquer números de identificação adicionais relativos aos Produtos específicos. 

O Fornecedor não terá direito a efetuar entregas parciais sem o nosso consentimento prévio 

por escrito. As datas de entrega indicadas na PO ou no calendário de entregas serão 

vinculativas. O cumprimento da data de entrega é determinado pelo momento em que os 

Produtos são recebidos no endereço de entrega. O Fornecedor é responsável por tomar as 

providências de transporte adequadas para a entrega dos Produtos e suportará todos os 

custos em relação a este.    

O Fornecedor deverá notificar imediatamente o Procurement da BOSTON SCIENTIFIC de 

qualquer atraso nas entregas, especificando as circunstâncias relevantes.   

O Fornecedor deverá indemnizar e isentar a BOSTON SCIENTIFIC de quaisquer danos sofridos 

pela BOSTON SCIENTIFIC relacionados com a entrega atrasada ou sob cancelamento. A nossa 

aceitação de uma entrega tardia de Produtos ou prestação de Serviço não constituirá uma 

renúncia a quaisquer reclamações por danos. 

Se o Fornecedor não executar ou não cumprir qualquer provisão da PO no prazo especificado 

ou qualquer extensão do mesmo fornecida por escrito pela BOSTON SCIENTIFIC, a BOSTON 

SCIENTIFIC poderá, mediante notificação de incumprimento por escrito ao Fornecedor, 

cancelar, sem responsabilidade, a totalidade ou qualquer parte dos Produtos 

encomendados, exceto no caso de Serviços concluídos e aceites e Produtos tangíveis 

entregues e aceites sob essa parte da PO não cancelada. A BOSTON SCIENTIFIC também pode 

cancelar a PO sem responsabilidade em qualquer momento antes da entrega e aceitação 

pela BOSTON SCIENTIFIC se: (i) O Fornecedor deixar de conduzir as operações do Fornecedor 

no curso normal da sua atividade; (ii) O Fornecedor não puder cumprir atempada e 

satisfatoriamente as obrigações do Fornecedor ao abrigo desta PO; (iii) O Fornecedor for 

objeto de falência voluntária ou involuntária, ou de processo de insolvência; ou (iv) O 

Fornecedor fizer uma cessão em benefício dos credores do Fornecedor. Não obstante o 

acima exposto: se o desempenho de uma parte estiver atrasado devido a guerra ou agitação 

semelhante, incêndio, força maior ou outra causa semelhante que esteja fora do controlo de 

tal parte e que tal parte não poderia razoavelmente ter evitado, tal atraso no desempenho 

não será considerado uma violação da PO desde que, no entanto, se o Fornecedor sofrer um 

atraso de 30 dias ou mais por tal motivo a BOSTON SCIENTIFIC possa, mediante aviso prévio, 

cancelar toda ou qualquer parte da presente PO. 



 

 

 

3. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E RISCO  

A transferência de propriedade e risco terá lugar no momento da entrega.   

 

4. GARANTIA  

O Fornecedor garante que os Produtos cumprem todos os requisitos estabelecidos na PO e 

qualquer especificação de Produto aplicável e que os Produtos são de qualidade satisfatória 

e livres de quaisquer defeitos, quer devido a desenhos defeituosos, material deficiente ou 

mão de obra deficiente e que os Produtos são fabricados recentemente.   

O Fornecedor garante expressamente que todos os materiais utilizados são adequados para 

os fins previstos, tal como especificado pela BOSTON SCIENTIFIC ou para a utilização 

geralmente aceite do Produto.   

O Fornecedor garante que todos os Produtos que incluem um elemento de Serviço serão 

executados de acordo com as boas práticas da indústria, por pessoal devidamente 

qualificado e treinado com competência, cuidado e diligência e com o mais alto padrão de 

qualidade que é razoavelmente expectável para a BOSTON SCIENTIFIC. 

As garantias, termos e condições do Fornecedor, sejam elas escritas ou orais, expressas ou 

implícitas, serão aplicáveis por um período mínimo de 24 meses a contar da data de entrega.   

Se os Produtos falharem em qualquer aspeto para cumprir as garantias, os termos e 

condições, tais Produtos serão considerados defeituosos. A BOSTON SCIENTIFIC pode, sem 

prejuízo de quaisquer outros direitos, solicitar a reparação ou substituição do Produto 

defeituoso ou devolver qualquer Produto defeituoso ao Fornecedor e às custas do mesmo. 

Garantias para o Software:   

O Fornecedor garante que (i) o Fornecedor tem todos os direitos necessários para conceder 

a licença à BOSTON SCIENTIFIC livre e isenta de todos os ónus, encargos e outras 

reclamações; (ii) a concessão da licença e uso do Software pela BOSTON SCIENTIFIC, de 

acordo com a documentação fornecida, não infringe nem violará nenhuma patente, marca 

registrada, copyright, segredo comercial ou outro direito de propriedade intelectual de 

terceiros e estará livre de responsabilidades de royalties e taxas de licenciamento diferentes 

das especificadas na frente da PO; e (iii) o Software funcionará de acordo com, e em 

conformidade com a documentação fornecida, as  Especificações e outros requisitos da PO. 

O Fornecedor garante que o código fonte do Software é objeto de um contrato de escrow 

em benefício dos licenciados do Fornecedor.  Se solicitado pela BOSTON SCIENTIFIC, o 

Fornecedor deverá fornecer à BOSTON SCIENTIFIC informações relacionadas com o escrow 

do código fonte do Software, incluindo o nome do agente escrow e as condições e 

procedimentos para que a BOSTON SCIENTIFIC aceda ao código fonte. Estas garantias 

sobrevivem à inspeção, aceitação e pagamento do Software pela BOSTON SCIENTIFIC e são 

em adição a todas as outras garantias, quer expressas ou implícitas, criadas por lei.   

 



 

 

5. TESTES / VERIFICAÇÕES  

 

Produtos. Os produtos serão verificados e testados pela BOSTON SCIENTIFIC a todo o 

momento e em todos os lugares, e se tal controlo for realizado, o Fornecedor deverá 

fornecer, sem custos adicionais, qualquer ajuda e assistência razoável.   

 

Se um Produto for considerado defeituoso nos materiais, no fabrico ou não cumprir os 

requisitos da PO, a BOSTON SCIENTIFIC reserva o direito de recusar o Produto. Os Produtos 

rejeitados serão devolvidos ao Fornecedor por sua própria conta e risco. O Fornecedor 

pagará à BOSTON SCIENTIFIC todos os custos de manuseio e transporte incorridos na 

devolução dos Produtos ou peças rejeitadas e no fornecimento de Produtos ou peças de 

reposição. 

 

Avaliação e Aceitação de Serviços.   O desempenho dos Serviços e Serviços relacionados com 

o Software e o produto do trabalho e os resultados de todos os Serviços e Serviços 

relacionados com o Software estão sujeitos à revisão, avaliação e aceitação pela BOSTON 

SCIENTIFIC e o pagamento final só será feito após a aceitação final.   Se a execução dos 

Serviços ou Serviços relacionados com o Software não cumprirem com a Especificação da PO 

ou confirmar as garantias na PO ou sob a lei, a BOSTON SCIENTIFIC terá o direito de: (i) exigir 

nova execução do Serviço ou Serviços relacionados com o Software às custas do Fornecedor 

até que estejam em conformidade com tais Especificações e garantias: (ii) contratar com 

terceiros a prestação de Serviços ou Serviços relacionados com Software para corrigir ou 

substituir o produto de trabalho às custas do Fornecedor; e/ou (iii) cancelar a PO. Esta Seção 

não limita quaisquer outros direitos que a BOSTON SCIENTIFIC tenha por lei ou sob a PO. 

 

Teste e Aceitação de Software.  O Software está sujeito a testes, avaliação e aceitação pela 

BOSTON SCIENTIFIC, e o pagamento só será feito após a aceitação final. Se o Software não 

atender às Especificações da PO, à documentação do Software, ou não estiver de acordo com 

as garantias da PO ou sob a lei, a BOSTON SCIENTIFIC terá o direito a: (i) exigir que o 

Fornecedor entregue uma nova cópia do Software às custas do Fornecedor; (ii) exigir que o 

Fornecedor conserte, repare ou faça com que o Software funcione como representado e 

garantido às custas do Fornecedor; e/ou (iii) cancelar a PO.   Esta Seção não limitará 

quaisquer outros direitos que a BOSTON SCIENTIFIC tenha por lei ou sob a PO.   

 

 

6. PREÇOS, FATURA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   

Salvo acordo em contrário, os preços mencionados na PO são fixos e não sujeitos a 

alterações.   Os preços incluem quaisquer embalagens, impostos, obrigações, taxas, IVA, etc.  

No caso de conversão de moeda, o Fornecedor compromete-se a cumprir os regulamentos 

da UE e a legislação aplicável, incluindo quaisquer regras de conversão aplicáveis. 

A fatura deve ser enviada para nosso endereço postal mencionado na PO ou para um 

endereço de e-mail especificado de acordo com a BOSTON SCIENTIFIC. Salvo indicação em 

contrário da nossa parte, a fatura deverá conter as seguintes informações: O número da PO 



 

 

indicado na nossa encomenda, o número do artigo e o número de IVA do Fornecedor e da 

BOSTON SCIENTIFIC. 

O Fornecedor não poderá faturar quaisquer encargos adicionais aos expressamente 

acordados.  Os pagamentos são efetuados no prazo de 45 dias seguidos após a receção da 

fatura e dos Produtos ou Serviços corretos. O pagamento não constitui, em nenhuma 

circunstância, aceitação dos Produtos nem deve ser interpretado como uma renúncia a 

quaisquer direitos da BOSTON SCIENTIFIC.   

Se uma parte não efetuar qualquer pagamento devido à outra ao abrigo destes termos e 

condições até à data de vencimento para pagamento, então a parte em falta pagará juros 

sobre o montante vencido à taxa de 4% ao ano acima da taxa legal de juros de mora 

periodicamente publicidada. Tais juros acumular-se-ão diariamente desde a data de 

vencimento até ao pagamento efetivo do montante vencido, quer antes quer depois da 

decisão julgamento. A parte faltosa pagará os juros juntamente com o montante em atraso. 

Esta cláusula não se aplica aos pagamentos que a parte faltosa conteste de boa fé.   

Nenhuma fatura será paga antes da entrega dos Produtos.   

 

7. CESSÃO 

O Fornecedor não pode, ao abrigo de uma PO, ceder os seus direitos a terceiros sem o prévio 

consentimento escrito da BOSTON SCIENTIFIC.   

 

8. SEGURO E INDEMNIZAÇÃO   

O Fornecedor deve fornecer e manter uma apólice de seguro eficaz e abrangente para cobrir 

o seu próprio pessoal e os seus próprios bens, bem como a cobertura do seu próprio âmbito 

de atividades e responsabilidades, incluindo a responsabilidade geral de terceiros e a 

responsabilidade pelos produtos.   

O Fornecedor será responsável por toda e qualquer perda direta e indireta, reclamações, 

danos, custos ou despesas incorridas ou sofridas pela BOSTON SCIENTIFIC, seja qual for a 

sua origem, em relação a uma violação por parte do Fornecedor de qualquer das suas 

obrigações ao abrigo do presente acordo ou de uma PO, incluindo a entrega ou não entrega 

e/ou utilização dos Produtos, incluindo, mas não se limitando à responsabilidade pelo 

produto e/ou defeitos ocultos. 

O Fornecedor deve indemnizar e isentar de danos e defender, às suas próprias custas, a 

BOSTON SCIENTIFIC de e contra toda e qualquer reclamação de terceiros por violação de 

copyright, patentes ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual relacionados 

com os Produtos.   

Como controlo para partes ou para todo o Produto, o Fornecedor deve indicar na fatura o 

país de origem das partes ou Produtos entregues, de acordo com a definição de origem dada 

pelo Regulamento ECE em vigor.  O Fornecedor deverá indemnizar a BOSTON SCIENTIFIC de 



 

 

quaisquer custos, perdas e danos, diretos ou indiretos, que possam advir de declarações 

falsas ou inexatas sobre o país de origem.   

O Fornecedor deverá cumprir as leis, estatutos e regulamentos aplicáveis, incluindo, mas não se 

limitando a tratar os nossos pedidos e todos os detalhes comerciais e técnicos relacionados 

como Informação Confidencial, o fabrico, proteção e remuneração dos trabalhadores, incluindo 

leis e regulamentos que regem o trabalho infantil, trabalho forçado ou prisional e condições de 

trabalho ou ambientais inseguras. 

 

9. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL 

O Fornecedor utiliza-a e utilizará  apenas para cumprir as suas obrigações para connosco. 

 

10. PROTEÇÃO DE DADOS 

Se os serviços do fornecedor incluírem qualquer tratamento de dados pessoais (que não 

sejam complementares), o fornecedor irá lavrar um Acordo de tratamento de dados ou uma 

Adenda de tratamento de dados, com base nos termos padrão da BOSTON SCIENTIFIC, 

imediatamente após solicitação por parte da BOSTON SCIENTIFIC e antes do tratamento de 

dados pessoais.  

A fim de cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679, a BOSTON 

SCIENTIFIC informa o fornecedor de que quaisquer dados pessoais dos seus funcionários que 

possam estar presentes em faturas provenientes do contrato do fornecedor ou qualquer 

outra interação com o pessoal do fornecedor serão incluídos numa base de dados automática 

da qual a Boston Scientific é a controladora de dados com os principais objetivos de gestão 

financeira e logística da nossa relação contratual com um servidor localizado nos Estados 

Unidos da América. O tratamento é baseado no interesse legítimo da BOSTON SCIENTIFIC.  

Para transferir dados pessoais legalmente para fora da União Europeia/EEE, a Boston 

Scientific implementou cláusulas contratuais padrão da UE entre as suas entidades da 

UE/Suíça e dos EUA, bem como salvaguardas adicionais, tais como a encriptação de dados 

em transferência. 

Os dados dos nossos fornecedores serão acedidos e utilizados principalmente pelos 

funcionários da BSC responsáveis pela gestão de fornecedores nas empresas da Boston 

Scientific. 

As informações serão mantidas no nosso sistema seguro de compras Ariba enquanto sua 

empresa trabalhar connosco ou por mais tempo para cumprir requisitos legais como a 

legislação contra a lavagem de dinheiro e a legislação Sunshine Act. 

Para transferir os seus dados pessoais para fora da UE, o SAP Ariba mantém acordos de 

transferência de dados com filiais e subcontratantes SAP/SAP Ariba que atendem aos 

requisitos da UE para transferência de dados pessoais transfronteiriços. Para obter mais 

informações, consulte a página RGPD no ariba.com 



 

 

O pessoal do fornecedor pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, eliminação, 

portabilidade e oposição contactando o Responsável Europeu pela Proteção de Dados da 

Boston Scientific em Europeprivacy@bsci.com ou escrevendo para o Responsável Europeu 

pela Proteção de Dados da BSC, calle Ribera del Loira 38, 28042 Madrid (Espanha) 

 

11. PATENTES / DOCUMENTOS TÉCNICOS  

Todos os desenhos, especificações e outras informações técnicas ou materiais fornecidos 

pela BOSTON SCIENTIFIC permanecem nossa propriedade e não devem ser divulgados a 

terceiros ou utilizados para fabricação que não seja para a BOSTON SCIENTIFIC. Esses 

materiais devem ser devolvidos à BOSTON SCIENTIFIC.   

 

12. DIVERSOS   

Estes Termos e Condições de Compra e toda a relação comercial entre nós e o Fornecedor 

serão regidos pelas leis de Portugal. A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para 

a Venda Internacional de Mercadorias (CISG) não se aplica. 

Cada parte concorda irrevogavelmente que os tribunais de Lisboa terão jurisdição exclusiva 

para resolver qualquer disputa ou reclamação (incluindo disputas ou reclamações 

extracontratuais) decorrentes de/ ou relacionadas com estes TCG (incluindo as PO) ou com 

o seu objeto ou formação.  

O local de execução dos Produtos fornecidos pelo Fornecedor será o endereço de remessa.  

Se uma disposição destas Termos e Condições Gerais de Compra ou uma disposição relativa 

a quaisquer outros acordos for ou se tornar inválida, tal não afetará a validade de quaisquer 

outras disposições ou acordos.  

  



 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE   

  

THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE (GTCs) ARE APPLICABLE 

TO ANY ORDER MADE BY   
  

Boston Scientific Portugal – Dispositivos Médicos, Lda 

Rua Prof. Carlos Alberto Mota Pinto, n.º 9 – 4º A1 

1070-374 Lisboa  
NIPC 504988964  
  

("BOSTON SCIENTIFIC" or "we", "our", "us") 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  
(“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 AND CHANGES   

Offers shall be made by the Supplier free of charge.   

Only purchase orders ("PO") placed in writing shall be valid (e.g. by e-mail, fax, etc.). POs will 

include the following information: (a) date of issuance; (b) PO number; (c) specification of 

the ordered goods ("Goods"), services ("Services"), or software ("Software")  (individually or 

together “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.   

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 written confirmation (e.g. by e-mail, fax, etc.).    

Unless otherwise agreed, our POs 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 



 

 

changes. 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 PO 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 of Products or performance of 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 meet Supplier's 

obligations under this PO; (iii) Supplier is  the subject voluntary or involuntary bankruptcy, 

or insolvency  proceedings; or (iv) Supplier makes an assignment  for the benefit of Supplier' 

s creditors.   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 PO and 

any applicable Product specification and that the Products are of satisfactory 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 materials used are fit for the intended purposes as 

specified by BOSTON SCIENTIFIC or the generally accepted use of the Product.   

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, terms and conditions, 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, terms and conditions such 

Products shall be deemed defective. BOSTON SCIENTIFIC may without prejudice to any 

further rights request the defective Product either repaired or replaced or return 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 

SCIENTIFIC free and clear of  all liens, encumbrances and other claims; (ii)  the grant of the 

licence 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 Products or parts and the provision of replacement Products or parts.  

  

Evaluation and Acceptance of Services.   The performance of the Services and Software-

related Services and the work product and deliverables from all Services and Software-

related 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 Softwarerelated 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-related 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-related Services  to correct or replace  the work  

product at Supplier's expense; and/or (iii) cancel  the PO.   This Section shall not limit any 

other rights BOSTON SCIENTIFIC has under a law or under the PO.  

Testing and Acceptance of 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.   

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 inclusive of any packaging, taxes, duties, levies, VAT etc.  In the case of 

currency conversion, the Supplier undertakes to comply with EU regulations and applicable 

law including any applicable conversion rules.  

The invoice shall be sent to our postal address mentioned on the PO or to a specified e-mail 

address in agreement with BOSTON 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 BOSTON SCIENTIFIC’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.   



 

 

If a party fails to make any payment due to the other under these terms and conditions by 

the due date for payment, then the defaulting party shall pay interest on the overdue 

amount at the rate of 4% per annum above the Bank of England's base rate from time to 

time. Such interest shall accrue on a daily basis from the due date until actual payment of 

the overdue amount, whether before or after judgment. The defaulting party shall pay the 

interest together with the overdue amount. This clause shall not apply to payments the 

defaulting party disputes in good faith.   

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 and all direct and indirect losses, claims, damages, costs or 

expenses incurred or suffered by BOSTON SCIENTIFIC whatsoever arising in connection with 

a breach by the Supplier of any of its obligations under this agreement or a PO, including the 

delivery or non-delivery and/or 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 any other intellectual property rights relating to the Products.   

As a control for parts or the whole Product, the Supplier must indicate on the invoice 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, losses and damages, whether direct or indirect, that would be incurred as a result of 

false or inaccurate statements about the country of origin.   

The Supplier shall comply with applicable laws, statutes and regulations, including but not 

limited to treat our orders and all related commercial and technical details as Confidential 

Information 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 England. The United Nations Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.  



 

 

Each party irrevocably agrees that the courts of England and Wales shall have exclusive 

jurisdiction to settle any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) 

arising out of or in connection with these GTC (including POs) or its subject matter or 

formation.  

The place of performance for Products provided by the Supplier shall be the shipment 

address.  

If a provision of these General 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.  

 

 


