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Z uwagi na występującą aktualnie szczególnie niestabilną sytuację na rynkach towarów i usług, 

spowodowaną w m.in. pandemią COVID-19, inwazją zbrojną Rosji na Ukrainę oraz ograniczeniami w 

obrocie towarów i usług oraz mobilizacją zbrojną z tym związaną, co objawia się przerwami lub 

utrudnieniami w łańcuchu dostaw towarów, wahaniem cen surowców i podzespołów oraz znaczącą 

inflacją i zmiennością kursów walut, IDAL UMDS Sp. z o.o. zastrzega, iż w okresie do 31.01.2022r.: 

1. terminy podawane w ofertach lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia są ściśle uzależnione 

od aktualnej sytuacji rynkowej dostępności towarów (dla poddostawców), i jeśli w zaistniałych 

okolicznościach zostaną przesunięte przez poddostawców IDAL UMDS -  mogą ulec zmianie;  

2. w przypadku przedłużających się terminów dostaw lub wręcz wstrzymania transportu 

produktów lub ich produkcji, mających związek z realizacją zamówienia przez IDAL UMDS – 

złożone zamówienia mogą być wstrzymane lub anulowane przez IDAL UMDS, zależnie od 

okoliczności, a zwłaszcza uwarunkowań wskazywanych przez poddostawców; 

3. w przypadkach związanych ze znaczącymi problemami logistycznymi (jak m.in. wstrzymanie 

transportu, brak dostępnych jednostek transportowych w krajach, z których towary są 

odbierane) oraz znaczącym wzrostem kosztów transportu towarów, niezbędnych do realizacji 

zamówienia przez IDAL UMDS – ceny przedmiotu zamówienia dotychczas ustalone między 

stronami mogą ulec zmianie; 

przy czym, każdorazowo IDAL UMDS będzie niezwłocznie – nie później niż 5 dni roboczych od 

uzyskania stosownej informacji - informował Klienta o zaistnieniu ww. okoliczności 

powodujących, iż utrzymanie przez IDAL UMDS warunków zamówienia byłoby niemożliwe lub 

połączone z nadmiernymi trudnościami/ groziły IDAL UMDS rażącą stratą, ze wskazaniem 

koniecznej zmiany w realizacji zamówienia, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania 

(akceptacja zmienionych warunków lub anulowanie zamówienia przez Klienta). 

Prosimy o uwzględnienie powyższych okoliczności i planowanie terminów dostaw i ilości 

zamawianych produktów z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Chcemy Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkich starań i profesjonalnie zarządzamy ryzykiem, aby 

minimalizować, negatywny wpływ obecnej sytuacji na naszą i Państwa działalność. Mamy nadzieję, 

że w najbliższym czasie będziemy mogli wrócić do standardowego sposobu realizacji zamówień w 

naszej firmie. 

 


