
wij bouwen aan de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging 

Algemeen 
,., ~· &,,, '" ·, ,, t, 

Wiiziainascode: ON-VTW-090.4.3 
tritel: Glazen wand OVT (realisatie aroenscherm) 

C8] Opdrachtgever 
Op verzoek van D Opdrachtnemer 

D Aanspraak op kostenveraoedina en/of termiinsverlenging 
!versie: IA 
Datum: 07-11-2018 
Status: Definitief 
Ooaesteld door:  
Werkzaam bij: BAM Infra 

a ~ " Omschrijving van de Wijz;iging ~ a ' ., 
D Systeem 

Soort wijziging: D Proces 
C8] Product 

Wijziging volgt uit: 
OG-VTW-090.1 t/m OG-VTW-090.4.2 
Aanleiding/ oorzaak I reden van de Wijziging: 
Op basis van OG-VTW-090.1 t/m OG-VTW-090.3 aangeleverde stukken en door POUHL en VenhoevenCS 
gewijzigde eisen heeft BAM CUU een DO en een UO gemaakt voor een glazen wand, een schuifpoort en een groen 
scherm ter plaatse van halte UCC. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het integrale UO revisie C. 
Omschrijving: 
Deze VTW betreft de realisatie van de glazen wand, de schuifpoort en het groene scherm bij halte UCC conform het 
UO revisie C. De gewijzigde eisen en de wensen ten aanzien van het te realiseren kwaliteitsniveau uit de diverse 
afstemmingsoverleggen met VenhoevenCS zijn opgenomen in het UO revisie C. 

NB: BAM CUU heeft de kostenopstelling gesplitst in: 
• OG-VTW-090.4.1. een aanbieding voor de glazen wand (kosten reeds overeengekomen) 
• OG-VTW-090.4.2 een aanbieding groenscherm (kosten reeds overeengekomen) . 
• OG-VTW-090.4.3 aan aanbieding voor de poort (betreft deze aanbieding) 

Bijlagen bij deze Wijziging: 
n.v.t. 

Wijziging heeft betrekking op ' J 

Documenten: 
n.v.t. 
Bestaande eisen: 
n.v.t. 
Werkpakket: 

U.08 Realiseren Baanafscherming 
U.16 Realiseren Civiel 
U .11 Realiseren Openbare ruimte 
U.06 Realiseren Tram- en bushaltes 

SBS object: 
191-01* Glaswand HGB-IV 

WBS activiteit: 
PP-04.01 Realiseren 
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wij bouwen aan de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging 

Afwikkeling ,_ ... ·, ,,<'; , 

Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
n.v.t. 
Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 
n.v.t. 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 
n.v.t. 

~ 
Consequenties en voorwaarden ' 
Prijs (bedrag): 
€ 20.447,37 
Specificatie prijsaanbieding: 
Prijsaanbieding OG-VTW-090.4.2 d.d. 07-11-2018 
Betalingsvoorwaarden: 
Na acceptatie van de VTW 
Planningsconsequenties 
Werkzaamheden passen niet binnen de mijlpalen uit de HUP 
Gevolgen kwaliteit: 
Geen bijzonderheden 
Gevolgen risico's: 
Geen bijzonderheden 
Overige voorwaarden: 

- De realisatie werkzaamheden volgend uit deze VTW vinden plaats gedurende de SIT-03 werkzaamheden. 
Het niet gereed zijn van de realisatiewerkzaamheden volgend uit deze VTW is geen belemmering voor start 
SIT-01, SIT-02 en SIT-03 en/of de deelopleveringen. 

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam en functie Datum Handtekening 

Dhr.
Projectdirecteur 07-11-2018 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam en functie Datum Handtekening 

Naam 
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7-11-2018 OG-VTW- 90.4.2 
Wijziging Glazen wand OVT - Reallsatle poort en groenscherm 

Kostenonderbouwin, 

············· .. ············ .:. :. :. .:. .: , , .. ract 

.................. i Glazen. wand .. met. stifler, op betonpoeren. hoog 2,00. m1 L  m1 1 € L J_reeds. overeengekomen. in OG-VlW-090.4.1 .l 
···················!Vluchtdeur, tpv. fietsenberging ················································································································································································· ! st !. €  i L.r•~ds.o~!~~~ngek~.T.~n. in ~~:l(.TW-O~Q,~ 1 1 

··················I Aanstorten. tussen ,spoorplaat. en.prefab · ·············································································································································--r············ iiïf···············1·€······ T················································-r;-;;·~d~·~~-;;;~-;;·~9~·k~·;;;~~··;~··ÖG:iïivii-0!iö::ï:1·········1 
i Plaatsen. beton sloof tpvglazenwand !  m1 L € l ! .reeds. overeen9ekomen in .oG-VlW-090.4. 1 ! 

:::::::::::::::: .. F"oort bre'ed 6,0ó~~i~~~
0
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ÎSubtotaal Î r r : € : 
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

i!&)jzi£!.ing Glazen wand OVT - Realisatie P-Ogrt.en groenscherm 
Prijsaanbieding Verschil OG-VTW- 90.4.3 

7-11-2018] 

I 
•bam 

infra 
r ,J 

1. 1 i Directe kosten ontwerp 
_1_.2 ...1 Directe_kosten.Uitv_oc...ec...r_in-"'g __. 
1.3 [Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) 

~Deze worden overeenr;iekomen ind: HUP en anders sep;~~a;i~i;:~:n~ni~;i~:;:ec~~steni --,---:--.--+!-'!'-- 1+ 

2.1 iAanbiedif!.\!.~~.9.~~~D .. % i i € 
.?.:?. lAlgemene bedrijfskosten (AK) o/.~ .:/o,..i -'€'--
2.3 Winst %  i € 
2.4 !Niet calculeerbare risico's % ! € 

• Aoobóod;ogipri)S;,..I.BTWi " i~ 
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Printdatum: 7-11-2018 
Blad 1 van 2 

181105 VTW 90.4.3 poort tpv glazenwand.xlsm 


