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Przedmiot zamówienia: usługa transportu i dezynfekcji zbiorów bibliotecznych Biblioteki 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa dezynfekcji gazowej nie więcej niż 1800 metrów 
bieżących zbiorów bibliotecznych Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego mająca na 
celu zniszczenie mikroorganizmów przy pomocy mieszanki do sterylizacji 
przemysłowej o nazwie GAZ S-9, zawierającej tlenek etylenu (ETO) o wysokiej 
czystości w mieszaninie gazów: tlenku etylenu (9%) oraz dwutlenku węgla (91%). 
Proces dezynfekcji powinien być prowadzony w warunkach obniżonego ciśnienia 
(próżni) w komorze fumigacyjnej według standardów przewidzianych dla materiałów 
archiwalnych. Po zakończeniu cyklu dezynfekcji dokumenty powinny być całkowicie 
pozbawione gazu i nie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Komora powinna 
spełniać wymagania norm krajowych i europejskich oraz posiadać odpowiednie 
certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez producenta. 

Wykonawca zobowiązany jest również do transportu (wraz z 
załadunkiem/rozładunkiem) zbiorów, tj. odbiór przed dezynfekcją z budynku przy ul. 
Karola Szajnochy 7/9 we Wrocławiu we Wrocławiu oraz dostarczeniem ich po 
dezynfekcji do nowego gmachu Biblioteki na ul. F. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu. 

 

II. Zbiory biblioteczne zostaną zapakowane przez Zamawiającego do kartonów w 
kształcie prostopadłościanu o wymiarach 0,60 x 0,40 x 0,40 m (± 0,05 m dla każdego 
wymiaru); 

O kolejności pobierania przez Wykonawcę zbiorów przeznaczonych do dezynfekcji 
decyduje Zamawiający. 

 

III. Zasady odbioru przez Wykonawcę zbiorów do dezynfekcji: 

1. Na potrzeby realizacji umowy, w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji 
przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy do wizji 
lokalnej obiekty wymienione w pkt I w dniach roboczych, w godzinach od 8:30 do 
14:00, po wcześniejszym ustaleniu terminów z Zamawiającym. 

2. Wykonawca dostarczy na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wymienione w pkt 
I, samochód ciężarowy o masie całkowitej do 3,5 tony umożliwiający bezpieczne 
przewożenie zbiorów do dezynfekcji. 

3. Zbiory będą przekazywane Wykonawcy bezpośrednio z piwnicy obiektu przy ul. Karola 
Szajnochy 7/9 we Wrocławiu a załadunek zbiorów na samochód leży po stronie 
Wykonawcy, poczynając od przeniesienia kartonów z miejsc ich składowania. W 
związku z powyższym Wykonawca zapewni odpowiednią ilość pracowników do 
przemieszczania kartonów od miejsca ich składowania do samochodu. 

4. Z powodu konieczności zachowania porządku i kolejności poszczególnych kartonów 
zawierających zbiory, przy ich przekazywaniu Zamawiający będzie przekazywał 
Wykonawcy jednorazowo nie więcej niż 100 kartonów. 

5. Zbiory mogą być przekazywane z pomieszczeń Zamawiającego od poniedziałku do 
soboty w godzinach od 7:00 do 14:30 

6. Każdorazowo przy odbiorze zbiorów do dezynfekcji zostanie sporządzony list 
przewozowy, według wzoru z załącznika nr 3 do umowy. Posłuży on do sprawdzania 
przekazanych do dezynfekcji, dezynfekowanych i odbieranych po dezynfekcji ilości 
kartonów. 



7. Listy przewozowe w dwóch egzemplarzach sporządza Zamawiający, z których jeden 
jego egzemplarz otrzymuje Wykonawca przy przekazaniu mu objętej tym listem partii 
zbiorów bibliotecznych, a drugi zatrzymuje Zamawiający. 

 

IV. Zasady odbioru przez Zamawiającego zbiorów po procesie dezynfekcji: 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdą partię zbiorów w ilości i porządku 
zgodnym z kolejnością partii przekazywanych Wykonawcy do dezynfekcji wraz z 
listem przewozowym otrzymanym podczas przyjmowania zbiorów do dezynfekcji oraz 
zapewnić odpowiednią ilość pracowników do przemieszczania kartonów od samochodu 
do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego znajdujących się na IV piętrze nowego 
budynku Biblioteki na ul. F. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu (dostęp do windy). 

2. Zamawiający przyjmie jednorazowo nie więcej niż 100 kartonów ze 
zdezynfekowanymi zbiorami, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 
17:30. 

3. Po przekazaniu Zamawiającemu zdezynfekowanych zbiorów Wykonawca i 
Zamawiający podpiszą egzemplarze listów przewozowych, według załącznika nr 3 do 
umowy, przygotowane podczas odbioru przez Wykonawcę danej partii zbiorów. 

 

V. Zasady zachowania bezpieczeństwa oraz przestrzegania norm prawnych: 

1. Wykonawca nie ma prawa używać przekazanych zbiorów oraz danych do celów 
innych, niż wymienione w umowie. W ramach usług stanowiących przedmiot umowy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zachowania w poufności wszelkich informacji z jakimi zapoznał się przy 
wykonywaniu niniejszej umowy oraz przekazanych mu przez Zamawiającego do 
wykonania umowy; 

2) wykonywania umowy z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony 
przekazanych mu informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia osób, które będą bezpośrednio przed 
nim odpowiedzialne za zachowanie bezpieczeństwa przekazanych zbiorów. 

 

VI. Harmonogram, realizacji usługi: 

1. W terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram odbiorów i zwrotów poszczególnych 
partii zbiorów przejmowanych do dezynfekcji gazowej w komorze fumigacyjnej. 

2. Harmonogram, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy, powinien zawierać 
daty i godziny odbioru, dostawy i dezynfekcji oraz ilość metrów bieżących i ilość 
kartonów. 

3. Harmonogram może być zmieniony przez Wykonawcę przez zgłoszenie pocztą 
elektroniczną szczegółów tej zmiany do wszystkich przedstawicieli Zamawiającego, z 
wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych; przy czym zmiana taka może 
zostać dokonana wyłącznie po akceptacji Zamawiającego również wyrażonej w 
korespondencji poczty elektronicznej od jednego z przedstawicieli Zamawiającego, do 
Wykonawcy. 

 

VII. Techniczne zabezpieczenie zasobu: 

1. Zbiory biblioteczne będą przekazywane Wykonawcy poza obręb siedziby 
Zamawiającego w kartonach. Każdy karton będzie oznaczony od wierzchniej strony 
informacją zawierającą kolejny numer partii i numer opakowania w danej partii 
zbiorów. Otwieranie kartonów jest zabronione a każdorazowe otwarcie i zamkniecie 
kartonu lub paczki powinno być odnotowane w protokole. 

2. Przekazywanie zbiorów następuje za pokwitowaniem, którym jest list przewozowy. 
Zamieszczona w nim metryczka służy do sprawdzenia ilości przekazanych kartonów. 


