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OFERTA USŁUG BIBLIOTECZNYCH

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
oferuje profesjonalną usługę dezynfekcji chemicznej książek, czaso-
pism, materiałów archiwalnych, innych dokumentów, wykonywaną 
w komorze fumigacyjnej. 
Komora fumigacyjna spełnia wymagania norm krajowych i europej-
skich, i posiada odpowiednie certyfi katy bezpieczeństwa wydane 
przez producenta (Konvak). Personel obsługujący komorę jest wła-
ściwie przeszkolony, posiada gruntowną wiedzę konserwatorską oraz 
doświadczenie w pracy z dokumentami, co gwarantuje profesjonalne 
wykonywanie usług.
Ofertę  kierujemy  zarówno do Klientów instytucjonalnych, jak też do 
osób prywatnych.



Charakterystyka usługi 

Dezynfekcja chemiczna w komorze fumigacyjnej 
KONVAK odbywa się przy użyciu gazu Rotanox 
(Gaz S–9), będącego mieszaniną zawierającą 9% 
tlenku etylenu i 91% dwutlenku węgla.
Przewidywany czas realizacji obejmuje m.in.: 
• czas dezynfekcji właściwej – 36 h
• kwarantanna – minimum 5 dni
Przebieg procesu różnie się w zależności od pod-
dawanych dezynfekcji materiałów (archiwalne 
czy książki) 
Pojemność komory fumigacyjnej wynosi oko-
ło 0,65 m3. Załadunek możliwy jest w przestrze-
ni o kształcie prostopadłościanu o wymiarach: 
w podstawie 66,5 cm na 140 cm i wysokości 70 cm.

Materiały poddawane dezynfekcji 

Do dezynfekcji przyjmowane są: książki, czasopi-
sma, materiały archiwalne, inne dokumenty itp.
WAŻNE:
• Nie świadczy się usług w zakresie dezynfekcji: 

obrazów, grafi k, rzeźb, tkanin, elementów wy-
stroju wnętrz itp.

• Z dezynfekcji wyłączone są w szczególności: 
materiały zafoliowane, zawierające tworzywa 
sztuczne, elementy metalowe, wrażliwe ma-
teriały fotografi czne, pergamin, oraz materiały 
nadmiernie zawilgocone, których wilgotność 
względna przekracza 70%.

• Obowiązek oceny powierzanych materiałów 
pod kątem ich wrażliwości na działanie tlenku 
etylenu i innych czynników fi zycznych (wy-
nikających z technologii procesu dezynfekcji 
zastosowanego w komorze fumigacyjnej KO-
NVAK) spoczywa na zleceniodawcy.

Wysoka jakość usługi

Wykonawca gwarantuje dochowanie szczególnej 
staranności w zakresie zapewnienia parametrów 
procesu dezynfekcji zgodnych ze standardami 
przewidzianymi dla materiałów archiwalnych 
i księgozbiorów.
Usługa realizowana jest z zachowaniem klauzuli 
poufności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). Wykonawca może 

odmówić usługi w odniesieniu do materiałów, 
które naruszają ustawę o ochronie danych oso-
bowych.

Przyjmowanie i odbiór materiałów 

Na zleceniodawcy ciąży obowiązek:
• dostarczenia powierzanych materiałów do sie-

dziby wykonawcy i wniesienia ich na własny 
koszt i ryzyko do magazynu wstępnego.

• przygotowania szczegółowego wykazu mate-
riałów powierzanych do dezynfekcji.

• odbioru materiałów po procesie dezynfek-
cji wprost z siedziby wykonawcy (z magazy-
nu kwarantanny) i wyniesienia ich na własny 
koszt i ryzyko.

Ilość materiałów przyjmowanych jednorazowo 
od zleceniodawcy jest ograniczona pojemnością 
magazynu wstępnego i magazynu kwarantanny.
Podczas wykonywania usługi dezynfekcji che-
micznej wykonawca dokumentuje każdy element 
procesu: pokwitowaniem przyjęcia materiałów 
do dezynfekcji na egzemplarzu przeznaczonym 
dla zleceniodawcy oraz zaświadczeniem doku-
mentujące przebieg dezynfekcji i potwierdzające 
podstawowe parametry fi zyczne przeprowadzo-
nego procesu. Odbiór dezynfekowanych mate-
riałów potwierdza protokół odbioru materiałów 
zleceniodawcy sporządzany przez wykonawcę. 

Koszt usługi 
Dezynfekcja wolumin 6,00 zł + 23% VAT
Dezynfekcja wsad 350,00 zł + 23% VAT

Zapraszamy do współpracy i korzystania 
z naszych usług!

Szczegóły oferty: 
http://bu.uwm.edu.pl/pl/uslugi

Kontakt:
Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 12B
10-719 Olsztyn
e-mail: bib.uwm@uwm.edu.pl
tel.: 89 523-33-09




