БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРІВ ЧИ ПОСЛУГ ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЙЄР»
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Преамбула
Базисні умови поставки товарів та послуг ТОВ «БАЙЄР», надалі –
«Базисні Умови», встановлюються з метою визначення спільних
прав
та
обов’язків
як
Постачальника/Виконавця,
так
і
Покупця/Замовника.
Покупцем/Замовником для цілей цих Базисних Умов вважається
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЙЄР»,
юридична особа, що зареєстрована та здійснює свою діяльність у
відповідності до чинного законодавства України, з ідентифікаційним
кодом юридичної особи 22911794. Надалі по тексту – «Покупець».
Постачальником/Виконавцем для цілей цих Базисних Умов
вважається будь-яка юридична особа чи фізична особа –
підприємець, що зареєстрована та здійснює свою діяльність у
відповідності до вимог чинного законодавства України. Надалі по
тексту – «Постачальник».
Базисні Умови являють собою відкриту пропозицію (оферту) Покупця
щодо поставки товарів чи послуг на викладених у цьому документі
умовах.
Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття
викладених в цьому документі умов, Покупець, який акцептує умови
цього документу приймає на себе зобов’язання здійснити поставку
визначених товарів чи послуг (акцепт оферти рівнозначний
укладенню договору на умовах, викладених в оферті).

2. Загальні положення
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

Поставка товарів чи послуг здійснюється Постачальником у
відповідності із цими Базисними Умовами та згідно із завданням (РО
– Purchase Order), надалі – «PO».
У РО Покупець зазначає необхідні умови щодо замовлених товарів
або послуг, які необхідно поставити чи надати, включаючи:
характеристика товарів або послуг, їх перелік, обсяг, кількість,
одиниця виміру, вартість, місце поставки товарів чи місце надання
послуг, строк та/або період надання послуг, чи місце поставки
товарів, а також інші суттєві умови.
PO може уточнювати деякі положення Базисних Умов, у такому
випадку, застосовуватимуться умови зазначені у РО.
Умови такого РО разом із Базисними Умова є обов’язковими до
виконання Постачальником з моменту їх акцепту.
Акцептовані Базисні Умови та РО, породжують права та обов’язки
для Покупця та Постачальника, та у повній мірі відповідають їх
волевиявленню. Особи, які узгоджують РО та Базисні Умови мають
всі належні права та повноваження для цього.
Поставка товарів чи послуг здійснюються силами, матеріалами та
засобами Постачальника.

3. Умови поставки та приймання товару чи послуг
3.1.

3.2.
3.3.

Товар постачається на умовах DDP - склад Покупця у відповідності з
міжнародними правилами тлумачення торгівельних термінів
«ІНКОТЕРМС» (редакція 2010 року), якщо інше не зазначено у РО.
Точна адреса поставки товарів зазначається у РО.
У випадку необхідності послуги можуть надаватись на території
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Покупця. В такому разі, точна адреса зазначається у РО. В інакшому
випадку,
послуги
постачаються
за
місцезнаходженням
Постачальника.
Постачальник зобов’язується здійснити поставку та передачу товарів
чи послуг у погоджений строк та у погодженій кількості чи у
погоджених обсягах.
У випадку невиконання поставки та передачі товару чи послуг у
погоджений строк, Покупець матиме право відмовитись від
приймання товару чи послуг без будь-якої відповідальності за таку
відмову.
Товар чи послуги вважаються прийнятим по кількості чи по обсягам
за умови відповідності кількості чи обсягам поставленого товару чи
послуг даним у видатковій накладній або акті приймання-передачі
послуг відповідно.
Якщо при прийомі товару чи послуг виявиться невідповідність їх
кількості чи якості, Постачальником та Покупцем складається Акт
розбіжностей, згідно якого Постачальник зобов’язаний замінити
неякісний товар на таку ж кількість якісного, довезти
недопоставлений товар або виправити виявлені недоліки у наданих
послугах за власний рахунок.
У разі виявлення протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту
поставки товару чи послуг прихованих недоліків (дефектів), які
неможливо було виявити під час приймання товару чи послуг,
Покупець складає та надсилає на адресу Постачальника відповідну
претензію. Постачальник повинен розглянути протягом 5 (п’яти)
календарних днів з моменту отримання такої претензії від Покупця та
надати письмову мотивовану відповідь на адресу Покупця про
визнання або невизнання претензії. В разі, якщо Постачальник не
надасть відповідь у вищезазначений строк, претензія вважається
такою, що прийнята Постачальником без зауважень та має бути
задоволена у строки та порядку визначеному Покупцем.
Право власності на товар та ризик випадкового знищення або
випадкового пошкодження переходить від Постачальника до
Покупця в момент фактичної передачі товару Покупцю та підписання
останнім видаткової накладної, а право власності та користування
наданими послугами – з моменту підписання акту прийманняпередачі послуг.
Постачальник зобов’язується передати товар чи послуги Покупцю у
супроводі документів, що стосуються товару чи послуг, засвідчують
їх якість та відповідність, відповідно до вимог чинного законодавства
України та підлягають переданню разом із товаром чи послугами..
Товар, що постачається Постачальником є новим, якщо інше не
зазначено у РО, знаходиться в робочому стані, розмитнений і
сертифікований, належить Постачальнику на праві власності, не
перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом
застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань
перед будь-якими фізичними або юридичними особами, а також не є
предметом
будь-якого
іншого
обтяження
чи
обмеження,
передбаченого чинним законодавством України.
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3.12.

3.13.
3.14.

3.15.

Товар, що постачається повинен бути упакований Постачальником
таким чином, щоб не допустити його псування та/або знищення під
час транспортування, навантажувально-розвантажувальних робіт.
Засоби упаковки (тари та пакування) Товару поверненню
Постачальникові не підлягають.
Навантаження та розвантаження товарів здійснюється силами
Постачальника.
Послуги, що постачаються Постачальником не порушуватимуть
жодний чинний закон, правило чи положення, будь-який контракт з
третьою стороною чи будь-які права будь-якої третьої сторони,
включаючи (не обмежуючись зазначеним) будь-які патентні права,
виробничі секрети, торгову марку, фірмове найменування, авторське
право об інше право інтелектуальної власності будь-якого характеру,
та можуть використовуватись Покупцем у повному обсязі без
обмежень на власний розсуд.
Постачальник повинен постачати послуги з усією належною
кваліфікацією, старанністю, обережністю, розсудливістю та
передбачливістю, що можуть обґрунтовано очікуватись від
Постачальника, що має відповідну кваліфікацію та досвід постачання
послуг, що замовляються, а в разі необхідності, самостійно
отримувати необхідні дозволи та погодження, які необхідні у
відповідності до вимог чинного законодавства України для їх
належного постачання.

4. Ціна товару чи послуг та порядок розрахунків
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Ціна товарів чи послуг зазначається у РО, та підтверджується
підписаними Постачальником та Покупцем видатковою накладною
чи актом приймання-передачі послуг.
Ціна товарів чи послуг, що зазначено у РО є остаточною,
фіксованою, та не може бути змінена в односторонньому порядку.
Оплата товару чи послуг здійснюється у національній валюті – гривні
шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок
Постачальника, зазначений у виставленому Постачальником
рахунку.
Оплата товарів чи послуг здійснюється протягом 30 (тридцяти)
календарних днів після фактичного приймання-передачі товару чи
послуг, на підставі наданих Постачальником рахунку, підписаної
Постачальником та Покупцем видаткової накладної або акту
приймання-передачі послуг, а також інших документів згідно вимог
чинного законодавства України, якщо інше не зазначено у РО.
Акти приймання-передачі послуг чи видаткові накладні мають бути
оформлені (датовані та підписані) датою фактичного постачання
послуг чи товарів.
За власним бажанням, Покупець має право вимагати від
Постачальника, а Постачальник зобов’язується надати звіт про
поставленні послуги.
Ціна товару чи послуг, що зазначена у РО включає в себе всі
витрати Постачальника, пов’язані із здійсненням постачання товарів
чи послуг.
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Документи, зазначені у п. 4.4., п. 4.6. Базисних Умов, мають бути
оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України та
надані у повному обсязі протягом 3 (трьох) календарних днів з
моменту поставки товарів чи послуг. У разі затримки їх надання,
Покупець залишає за собою право відтермінувати строки оплати до
моменту надання повного пакету документів та виставити претензію
щодо відшкодування штрафних санкцій у розмірі штрафів та/або
додаткових податкових зобов’язань, якщо такі виникли у зв’язку із не
виконанням вищевикладеного.
Якщо Постачальник має статус платника ПДВ, останній
зобов’язується разом із кожною поставкою товарів чи послуг
оформити електронну податкову накладну.
У такому разі, електронна податкова накладна виписується особою,
яка має право її виписувати згідно чинного законодавства України,
щодо кожного випадку здійснення постачання товарів чи послуг.
Податкова накладна має бути виписана та зареєстрована в реєстрі
податкових накладних не пізніше останнього дня строку, що
визначений чинним законодавством України та для реєстрації
податкової накладної в реєстрі податкових накладних.
У разі порушення Постачальником вимог діючого законодавства
щодо реєстрації податкової накладної та відсутності реєстрації
виправленої/коректно оформленої податкової накладної/ блокуванні
чи відмові у реєстрації податкової накладної протягом 180 днів з
дати її складання, Постачальник зобов’язаний без будь яких
додаткових вимог з боку Покупця сплатити на користь останнього
штраф у розмірі 100% від суми податкового кредиту відносно якої
мала бути оформлена/зареєстрована така податкова накладна.
У разі порушення Постачальником вимог діючого законодавства
щодо оформлення податкової накладної, за умови що зазначені
обставини стали підставою для збільшення грошових зобов'язань,
зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення
від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на додану
вартість Покупця у результаті зменшення суми податкового кредиту
на суму ПДВ, що мала бути зазначена у відповідній податковій
накладній, яка була некоректно оформлена у визначеному
законодавством порядку, а також застосування до Покупця за
завищення суми податкового кредиту штрафних (фінансових)
санкцій, Постачальник зобов'язаний компенсувати Покупцю не
зараховану суму податкового кредиту та суму нарахованих Покупцю
штрафних (фінансових) санкцій не пізніше ніж протягом 10 днів з дня
виставлення претензії Постачальнику. Сторони погодили, що для
претензій Покупця, вказаних у цьому пункті, встановлюється строк
позовної давності 6 (шість) років.

5. Якість товару чи послуг. Гарантія.
5.1.

Постачальник зобов’язується передати товар належної якості,
маркований відповідно до норм чинного законодавства України.
Якість та безпека товарів, що поставляються, повинна вiдповiдати
стандартам, технічним умовам, санітарно-гігієнічним висновкам,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

сертифікатам відповідності, iншiй технiчнiй документації, яка
встановлює вимоги до їх якості та безпеки, або зразкам (еталонам).
Постачальник гарантує якість та безпеку товару, що постачається.
Постачальник несе відповідальність за цілісність, якість та
комплектність товарів, що постачаються, відповідно до норм чинного
законодавства України.
Якість послуг, що постачаються Постачальником повинна
відповідати вимогам та еталонам, які ставляться до певного виду
послуг, та повинна відповідати існуючим вимогам чинного
законодавства України до якості певних послуг.
Якість матеріалів та обладнання, що застосовуються під час
постачання послуг Постачальником, має відповідати стандартам,
технічним умовам, санітарним, гігієнічним, технічним та іншим
нормам, що встановлюють вимоги до якості певного виду матеріалів
та обладнання, не мати дефектів та браку.
Термін дії гарантії на товар чи послуги складає 12 місяців з моменту
отримання Покупцем товару чи послуг (якщо інше не передбачено
відповідними гарантійними документами на товар чи послуги, або
визначено у видаткових накладних чи актах приймання-передачі
послуг).
У разі виявлення протягом гарантійного строку дефектів/недоліків
товару чи послуг, Постачальник зобов’язаний власними силами та за
власний рахунок усунути такі дефекти/недоліки товару чи послуг, або
замінити дефектний товар чи послуги у строк, погоджений із
Покупцем, але в будь-якому випадку не більший 30 (тридцяти)
календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги від
Покупця. Гарантійний строк на товар чи послуги у такому випадку
подовжується на період, протягом якого тривали роботи з усунення
дефектів/недоліків.
Гарантійне усунення недоліків товару чи послуг здійснюється при
умові дотримання Покупцем правил експлуатації, технічного
обслуговування, транспортування та збереження товару чи послуг,
встановлених правилами по експлуатації, сервісно-гарантійною
книжкою чи ін. вимогами.

6. Права та обов’язки Постачальника та Покупця.
6.1.

Права та обов’язки Постачальника.

6.1.1.

Постачальник зобов’язаний здійснити постачання товарів чи послуг
визначених у РО на належному рівні, у визначений строк та в
узгодженому обсязі.
Постачальник зобов’язаний усувати за свій рахунок та своїми силами
недоліки, допущені під час постачання товарів чи послуг.
Постачальник зобов’язаний нести повну відповідальність за шкоду,
заподіяну Покупцю у зв’язку з невиконанням чи неналежним
виконанням своїх зобов’язань, за відсутність дозволів, ліцензій,
погоджень, необхідних для виконання своїх зобов’язань у повному
обсязі, та відшкодовувати спричинені Покупцю збитки в повному
обсязі протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання

6.1.2.
6.1.3.
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відповідної письмової вимоги від Покупця.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

У випадку постачання послуг на території Покупця, забезпечити
дотримання всіх вимог пожежної безпеки та охорони праці,
включаючи, але не обмежуючись наступним:
дотримання вимог пожежної безпеки та охорони праці
наявність необхідних дозвільних документів у сфері охорони праці на
послуги, якщо це вимагається згідно із чинним законодавством
України;
проведення всіх необхідних інструктажів з охорони праці та пожежної
безпеки у відповідності до виду послуг;
проведення спеціального навчання з охорони праці, передбаченого
для певного виду послуг, якщо виконуються роботи підвищеної
небезпеки або використовується обладнання підвищеної небезпеки;
забезпечення засобами індивідуального захисту, справними
інструментами та обладнанням;
постачання послуг тільки у відповідних засобах індивідуального
захисту, якщо це необхідно та/або передбачено чинним
законодавством для окремих видів послуг;
регулярне інформування працівників про їх обов'язок дбати про
особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я
оточуючих людей в процесі постачання будь-яких послуг чи під час
перебування на території Покупця;
забезпечення того, що послуги не виконуються під впливом
алкоголю або наркотичних речовин.
Постачальник зобов’язаний невідкладно інформувати Покупця про
будь-які обставини, які можуть статися під час здійснення
постачання товарів та послуг та можуть мати негативні наслідки для
результатів їх належного постачання.
Постачальник
зобов’язаний
забезпечувати
збереження
конфіденційної інформації, яка могла бути отримана в рамках
виконання своїх зобов’язань, не допускати її розголошення, не
використовувати таку інформацію у будь-який інший спосіб, ніж для
забезпечення виконання своїх зобов’язань, не передавати таку
конфіденційну інформацію третім особам та використовувати цю
інформацію у своїх власних інтересах, в інтересах третіх осіб або
всупереч інтересам Покупця,а у випадку допущення порушення умов
цього пункту компенсувати Покупцю всі його витрати та збитки, які
виникли у зв’язку із цим.
Постачальник має право отримати за належним чином поставленні
товари чи послуги оплату в розмірах і строки, узгоджені у порядку,
визначеному цими Базисними Умовами

Права та обов’язки Покупця.

6.14.1. Покупець зобов’язаний приймати від Постачальника поставлені
товари чи послуги шляхом підписання актів приймання-передачі
послуг чи видаткових накладних, якщо поставлені товари чи послуги
відповідають умовам погоджених у порядку, визначеному цими
Базисними Умовами, і оплачувати їх в узгоджених розмірах і в
строки.
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6.14.2. Покупець має право відмовитись від прийняття товарів чи послуг та
підписання акта приймання-передачі послуг чи видаткових
накладних, якщо поставлені товари чи послуги не відповідають
умовам, узгодженим у порядку, визначеному цими Базисними
Умовами, і вимагати від Постачальника відшкодування збитків, якщо
вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання
Постачальником взятих на себе обов'язків.
6.14.3. Покупець має право у повному обсязі та на власний розсуд
використовувати та розпоряджатись отриманими послугами чи
товарами.
6.14.4. У випадку несвоєчасного або неякісного виконання Постачальником
своїх зобов’язань, Покупець має право зменшити суму, що підлягає
перерахуванню Постачальнику на суму зобов’язання виконаного із
порушеннями узгоджених умов.
6.14.5. Якщо в результаті порушення Постачальником строків постачання
послуг або товару у Покупця відпала в ньому потреба, Покупець
вправі відмовитися від приймання такого Товару чи послуг

7. Відповідальність
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

У випадку невиконання або неналежного виконання узгоджених
умов, винна сторона несе відповідальність, передбачену цими
Базисними Умовами і чинним законодавством України.
У разі порушення Покупцем строків оплати, Покупець зобов'язується
сплатити Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки
НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня, від суми
заборгованості, за кожен день прострочення.
У разі порушення Постачальником строків постачання товарів чи
послуг, Постачальник зобов'язується сплатити Покупцю штрафну
санкцію в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період,
за який нараховується пеня, від суми не поставленого в строк товару
чи послуг, за кожен день прострочення.
Постачальник зобов’язується компенсувати всі завдані Покупцю
збитки у повному обсязі, якщо такі спричинені неналежним або
недбалим виконанням Постачальником своїх зобов’язань, або їх
частковим чи повним невиконанням, або зіпсуттям чи пошкодженням
будь-якого майна Покупця.

8. Обставини Форс-Мажору
8.1.

8.2.

У разі виникнення форс-мажорних обставин (тобто обставин
непереборної сили, що не залежать від волі та контролю Покупця чи
Постачальника, та які не можливо було розумно передбачити чи
уникнути),
Покупець
чи
Постачальник
звільняються
від
відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов’язань, на час дії вказаних обставин.
Під «форс-мажорними обставинами» слід розуміти зовнішні та
надзвичайні події, що не існували під час прийняття на себе
зобов’язань, виникли поза волею та контролем Покупця чи
Постачальника, настанню та дії яких не могли перешкодити за
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8.3.

8.4.

8.5.

допомогою заходів і засобів, застосування яких у конкретній ситуації
справедливо вимагати чи очікувати від Покупця чи Постачальника,
які зазнали дії форс-мажорних обставин. Форс-мажорні обставини у
цьому сенсі означають, без обмеження, заколот, війну,
безпосередню загрозу війни, пожежу, землетрус, повінь, страйки,
стихійні лиха, дії та рішення органів державної влади, та інші
обставини, що перешкоджали виконанню зобов’язань.
Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий
Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним
органом.
Постачальник чи Покупець, які зазнали дії форс-мажорних обставин,
зобов’язані негайно, але не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих
днів, повідомити одне одного про виникнення, вид та можливу
тривалість таких обставин.
Відсутність вчасного повідомлення позбавляє Покупця чи
Постачальника, які зазнали дії обставин форс-мажору, посилатись
на такі обставини як на підставу невиконання своїх зобов’язань.

9. Вирішення спорів.
9.1.

9.2.

Покупець та Постачальник зобов’язуються докладати всіх можливих
зусиль для розв’язання всіх спорів і суперечок, що виникають між
ними, шляхом переговорів.
У разі неможливості вирішення спору, розбіжності або претензії
шляхом переговорів, усі спори, що виникають між ними, передаються
для вирішення до суду відповідно до підвідомчості та підсудності
згідно з чинним законодавством України.

10. Конфіденційність
10.1.

10.2.

Будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються
виконання Покупцем чи Постачальником своїх зобов’язань у
відповідності до цих Базисних умов, є конфіденційними і не можуть
передаватися третім особам без попередньої письмової згоди
Покупця чи Постачальника відповідно, крім випадків, коли така
передача пов’язана з одержанням офіційних дозволів, документів
для виконання зобов’язань або сплати податків, інших обов’язкових
платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством
України.
Постачальник надає Покупцю безвідкличну та безумовну згоду, а
Покупець набуває право розкрити (передати) будь-яку або всю
отриману від Постачальника інформацію, стосовно умов цих
Базисних Умов чи виконання зобов’язань за ними, будь-яким особам,
що за характером корпоративних зв’язків належать до групи Байєр в
Україні та за її межами.

11. Дотримання правил законослухняної поведінки
11.1.

Постачальник зобов’язується постачати товари чи послуги в рамках
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11.2.

11.3.

11.4.

погоджених відносин з Покупцем у спосіб, що не суперечить усім
застосовним законам та правилам, включаючи застосовне
законодавство про протидію корупції та антимонопольне
законодавство.
Постачальник запевняє, що не здійснював чи не надавав і не буде
здійснювати чи надавати будь-які платежі чи вигоди, прямо чи
опосередковано державним службовцям, клієнтам, бізнес партнерам
чи іншим особам з метою безпідставного збагачення або отримання
необґрунтованої бізнес-переваги, впливу на приватне чи офіційне
прийняття рішення, призначення препарату чи спонукання когось до
порушення професійних обов’язків або стандартів.
Постачальник зобов’язується невідкладно письмово повідомити
Покупця про підозрювані чи виявлені порушення вказаних вище
принципів, і в таких випадках буде повністю співпрацювати з
Покупцем в розгляді справи. У випадку, якщо Покупець на
добросовісних засадах має підстави вважати, що Постачальник
порушив будь-який з вказаних вище принципів, Покупець має право
негайно розірвати господарські відносини з Постачальником шляхом
односторонньої відмови.
Постачальник визнає, що йому заборонено без попередньої
письмової згоди Покупця делегувати чи передавати свої права чи
зобов’язання.

12. Положення про етику у бізнесі
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Постачальник та покупець зобов’язуються у своїх взаємовідносинах
дотримуватись етичних стандартів ведення бізнесу, які прийняті на
рівні світового ділового співтовариства та закріплені Покупцем у
Кодексі Поведінки Постачальника. Постачальник підтверджує, що
ознайомлений
із
Кодексом
Поведінки
Постачальника
та
зобов’язується дотримуватись його положень.
Покупець та Постачальник запевняють одне одного, що будуть
керуватись у своїй діяльності застосовним антикорупційним
законодавством та негайно сповіщати одне одного у письмовій
формі про будь-які підозри чи виявлені порушення антикорупційного
законодавства.
У випадку здійснення/виявлення інформації про можливе вчинення
будь-якого корупційного правопорушення Постачальником чи
Покупцем, чи їх посадовими особами, з метою перевірки
достовірності таких даних Постачальник чи Покупець мають право
запитувати будь-яку інформацію (документи), на підставі яких можна
підтвердити або спростувати відомості про факт порушення
Покупцем чи Постачальником антикорупційного законодавства або
Кодексу Поведінки Постачальника.
Якщо Покупець чи Постачальник ухиляється або відмовляється від
надання такої інформації (документів), або наданні данні не
усувають власних сумнівів у порушенні антикорупційного
законодавства або Кодексу Поведінки Постачальника Покупцем чи
Постачальником, Покупець чи Постачальник матиме право
достроково розірвати господарські правовідносини, попередньо
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письмово про це попередивши.
12.5.

Якщо Постачальник під час виконання своїх зобов’язань діє із
порушенням умов Кодексу Поведінки Постачальника, набудь якщо
це не спричинило порушення Постачальником своїх зобов’язань,
Покупець буде вправі не подовжувати господарські відносини із
Постачальником.

13. Інші умови
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

Ці Базисні Умови можуть змінюватись час від часу Покупцем в
односторонньому порядку. Базисні Умови будуть залишатись
чинними для господарських взаємовідносин у редакції, яка була
чинна на дату акцепту таких Базисних Умов.
Щодо правовідносин, які виникають у зв’язку із цими Базисними
Умовами, застосовується загальна позовна давність у понятті,
визначеному Цивільним кодексом України.
Усі правовідносини, що виникають за цими Базисними умовами або у
зв’язку з ним, регламентуються цими Базисними Умовами та чинним
законодавством України, а також застосовними до таких
правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів
добросовісності, розумності та справедливості.
Постачальник не вправі відступати чи передавати свої права та
обов’язки (їх частину), без попередньої письмової згоди Покупця.
Постачальник несе повну відповідальність за правильність вказаних
ним реквізитів та зобов'язується своєчасно повідомляти іншу
Постачальника про їх зміну, а у разі неповідомлення – несе ризик
настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
Покупець та Постачальник повідомлятимуть одне одного про всі
зміни у вказаних адресах не пізніше, ніж через 3 (три) робочих дні
після того, як ці зміни відбудуться. До отримання такої інформації всі
повідомлення, інформація та інші документи надсилатимуться на
колишню адресу, яка вважатиметься дійсною.
Покупець залишає за собою право має право розірвати цей Договір
шляхом односторонньої відмови від Договору, надавши відповідне
письмове повідомлення про розірвання, у будь-який час строку дії
Договору, незалежно від причин або мотивів такої відмови. У випадку
односторонньої
відмови
Покупця
від
Договору,
Договір
вважатиметься розірваним із моменту направлення Покупцем
повідомлення про розірвання, якщо в повідомленні не вказаний
інший строк

14. Захист персональних даних

14.1.

Акцептуванням цих Базисних Умов, діючи добровільно, законно,
усвідомлено, маючи всі необхідні права та повноваження,
Постачальник та Покупець надають одне одному згоду на обробку
даних (персональних та/або ідентифікуючих) Постачальника чи
Покупця, а також персональних даних суб’єктів персональних даних,
що передаються/повідомляються Постачальником чи Покупцем в
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14.2.

14.3.

ході виконання зобов’язань, шляхом їх збору, одержання,
систематизації, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення,
зміни, доповнення, в тому числі – за інформацією від третіх осіб),
використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення,
передачі третім особам (в тому числі транскордонної) без
додаткового повідомлення, а також будь-яких інших дій, пов’язаних з
обробкою відповідних даних.
Постачальник чи Покупець, що отримав персональні дані у зв’язку із
цими Базисними Умовами, обробляє такі персональні дані у зв’язку
та з метою, визначеною цими Базисними Умовами, забезпечує їх
збереження та схоронність, унеможливлює їх втрату чи
пошкодження, забезпечує інші вимоги щодо використання та
обробки таких даних у відповідності до вимог чинного законодавства
України, а також зобов’язується припинити їх зберігання та обробку
як тільки цією стороною буде отримана відповідна вимога, чи мета їх
обробки або зберігання буде припинена.
У випадку настання загрози чи дійсної втрати чи пошкодження
отриманих персональних даних, Покупець чи Постачальник
зобов’язаний вжити негайних заходів щодо мінімізації негативних
наслідків, які можуть настати у зв’язку із такою втратою чи
пошкодженням, а також зобов’язаний повідомити Покупця чи
Постачальника, щодо даних якого сталися такі обставини.

