
' Co~tractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging •bam 
wij bouwen aan de 

Algemeen 
scode: ON-VTW-121.1 

unt NS aanle 

26-07-2017 
Definitief 

 
BAM Infra 

Omschrijving van de Wijziging 

IZ! Opdrachtgever 
Op verzoek van: D Opdrachtnemer 

D Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging 

D Systeem 
Soort wijziging: IZ! Proces 

D Product 
Wijziging volgt uit: 
OG-VTW-112 Wijziging fasering stationsgebied 
OG-VTW-146 Overdrachtsdossier OVT (westelijk busstation UCC) 
Aanleiding / oorzaak I reden van de Wijziging: 
Door de gewijzigde fasering in het stationsgebied en de gewijzigde beschikbaarheid van de verschillende delen van 
het werkterrein in het stationsgebied is expeditie van de NS door de Gemeente en Provincie ingericht op een voor 
BAM zeer ongunstige locatie op het werkterrein ter hoogte van het chauffeursverblijf. Hierdoor is het op dit moment 
niet mogelijk grote delen van het werk te realiseren Door middel van deze VTW stelt BAM voor om de expeditie van 
de NS tijdelijk te verplaatsen naar de locatie van het toekomstige busstation onder de OV Terminal. 
Omschrijving: 
Deze VTW betreft de aanleg van het tijdelijke expeditielospunt van de NS ter plaatse van de toekomstige bushalte 
onder de OV Terminal. 

NB: het opruimen van het aangelegde tijdelijke expeditielospunt maakt geen onderdeel uit van deze VTW. Deze 
dient separaat overeengekomen te worden. 
Bijlagen bij deze Wijziging: 
Bijlage 1: tekening tijdelijke expeditielospunt NS 

Wijziging heeft betrekking op 
Documenten: 
n.v.t. 
Bestaande eisen: 
n.v.t. 
Werkpakket: 
A.06 Realiseren algemeen 
U.06 Realiseren Tram- en bushaltes 
SBS object: 
n.v.t. 

Afwikkeling 
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
n.v.t. 
Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 

Traminfrastructuur Uithoflijn 



wij bouwen aa n d~ 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging 

n.v.t. 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 
n.t.b. 

Consequenties en voorwaarden 
Prijs (bedrag): 
€ 72.233,92 
Specificatie prijsaanbieding: 
ON-VTW-121.1 Prijsaanbieding d.d. 26-07-2017 
Betalingsvoorwaarden: 
Bij start werkzaamheden 
Planningsconsequenties 
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden voor week 35-2017. Deze VTW heeft planningsconsequenties 
voor de tracédelen D en OVT. De exacte planningsconsequenties van deze VTW in~ef de vertragingskosten en 
de aangepaste mijlpalen worden separaat overeengekomen. ~ (,;n. ~ M, -~/1,,_. t-~ 'S.A-/3«. T 
Gevolgen kwaliteit: I ( 

Deze VTW leidt ertoe dat het mogelijk wordt om de werkzaamheden ter plaatse van het huidige expeditielospunt 
t.p.v. het chauffeursverblijf mogelijk te maken. Nadat deze werkzaamheden gereed zijn, dient het expeditielospunt 
terug verplaatst te worden naar de hoek bij het chauffeursverblijf. 
Gevolgen risico's: 
Risico POUHL: vertraging doordat de toekomstige fasering in het Den OVT gebied is nog niet definitief vastgesteld. 
Overige voorwaarden: 
Deze VTW betreft alleen de aanleg van het tijdelijke expeditielostpunt ter plaatse van het toekomstige busstation. 
De in de kostenopstelling niet benoemde werkzaamheden zijn uitgesloten en dienen separaat overeengekomen te 
worden. Deze VTW is dus in ieder geval exclusief (niet limitatief): 

• Het opnemen van alle voorzieningen van het huidige expeditielospunt ter plaatse van het chauffeursverblijf 
• Het opnemen van alle voorzieningen/verhardingen van het op basis van deze VTW aan te leggen 

expeditielospunt 
• Het inrichten van het toekomstige tijdelijke expeditielospunt 
• Inzet verkeersregelaars 
• Verkeersmaatregelaars en/of maatregelen t.b.v. afscherming werkvak (barrier) 
• Er moet rekening gehouden worden met een ondersteuningsconstructie van BAM SPO. Alle maatregelen 

dit aangaande maken geen onderdeel uit van deze aanbieding. 

Bovenstaande werkzaamheden worden in separate VTW's overeengekomen. 
Gestanddoening van de aanbieding: 
BAM doet deze aanbieding gestand tot en met 2 augustus 2017 

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

Dhr.  
Projectdirecteur 26-07-2017 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam en functie Datum 
Naam 

Handtekening 

"30-"f?-"1-.0(r 

Traminfrastructuur Uithoflijn Pagina 2 



wij bouwen aa n de 

Cöntractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging ;jbam 
n.v.t. 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 
n.t.b. 

Consequenties en voorwaarden 
Prijs (bedrag): 
€ 72.233,92 

Specificatie prijsaanbieding: 
ON-VTW-121.1 Prijsaanbieding d.d. 26-07-2017 
Betalingsvoorwaarden: 
Bij start werkzaamheden 
Planningsconsequenties 
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden voor week 35-2017. Deze VTW heeft planningsconsequenties 
voor de tracédelen Den OVT. De exacte planningsconsequenties van deze VTW in~~ef de vertragings~A-n en 
de aangepaste mijlpalen worden separaat overeengekomen. ~ (u,n. A ,.,,,. '•Au ,~~ f3u... 'ï 
Gevolgen kwaliteit: u 'I 
Deze VTW leidt ertoe dat het mogelijk wordt om de werkzaamheden ter plaatse van het huidige expeditielospunt 
t.p.v. het chauffeursverblijf mogelijk te maken. Nadat deze werkzaamheden gereed zijn, dient het expeditielospunt 
terug verplaatst te worden naar de hoek bij het chauffeursverblijf. 
Gevolgen risico's: 
Risico POUHL: vertraging doordat de toekomstige fasering in het Den OVT gebied is nog niet definitief vastgesteld. 
Overige voorwaarden: 
Deze VTW betreft alleen de aanleg van het tijdelijke expeditielostpunt ter plaatse van het toekomstige busstation. 
De in de kostenopstelling niet benoemde werkzaamheden zijn uitgesloten en dienen separaat overeengekomen te 
worden. Deze VTW is dus in ieder geval exclusief (niet limitatief): 

• Het opnemen van alle voorzieningen van het huidige expeditielospunt ter plaatse van het chauffeursverblijf 
• Het opnemen van alle voorzieningen/verhardingen van het op basis van deze VTW aan te leggen 

expeditielospunt 
• Het inrichten van het toekomstige tijdelijke expeditielospunt 
• Inzet verkeersregelaars 
• Verkeersmaatregelaars en/of maatregelen t.b.v. afscherming werkvak (barrier) 
• Er moet rekening gehouden worden met een ondersteuningsconstructie van BAM SPO. Alle maatregelen 

dit aangaande maken geen onderdeel uit van deze aanbieding. 

Bovenstaande werkzaamheden worden in separate VTW's overeengekomen. 
Gestanddoening van de aanbieding: 
BAM doet deze aanbieding gestand tot en met 2 augustus 2017 
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Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam en functie Datum 
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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging 
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

!Aanga_§sen Exi2editi!!!lospunt NS 
Prijsaanbieding ON-VTW- 121.1 

26-7-20171 

I 
-,,,bam 

infra 

1.1 :Directe kosten ontwerp,,--------------------·--- 
:L?:::: }J.irecte kosten UitvÖ·ë·ri.~.\l-----------~--~-~--~--,-----+...:'----
1.3 :Indirecte kosten (Eenmali!;je kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirec'"'t.c.e_k..co.c.stc;;e_n,._l_-+ .;...;; 

! Totaal directe+ indirecte kosten: 

2.1 :Aanbiedingskosiëïi % .,-,- -"":7:--::- -=--------------------, 
2.2 )Algemene .bedrijfskosten .. (AK)~_0

_1/o ·-----------<--- '-+--,-- 
2.3 :Winst % ·;---- c...+.c'-----
2.4 [Niet calculeerbare risico's % 

Aanbiedingsprijs excl. BTW) 

€ 
€ 
€ + 
€ 

% € 
% € 
% € 
% € : + 

€ 72.233,92 

Printdatum: 26-7-2017 
Blad 1 van 4 

170726 Aanpassen expeditie NS ON VTW 121.1.xlsm 



Project: Traminfrastructuur Uithofli jn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

~assen Expeditielospunt NS 
Prijsaanbieding ON-VTW- 121.1 

26-7-2017 

I 
.,.;l bam 

infra 
....................... ··················------------············ .. ·······!· , . 

1.1 __ _,_,, D=-ire_cte kosten ontwerp ·-----····························································· , € 

~ :~ ····1Pniáf;:~
1
~ï~·~~~~iïLJ(Ë~~~;iige .. kosten, .. LiiÏvÖeriiïgskosÏeiï;··overfgë·iiïdfrëcÏë .. kÖsÏen i i ··············------;l~ .. :-.- ::::::::::::::::  + 

' Totaal directe+ indirecte kosten· ----,--' € 

. ~: .. :: .. :; .. :: .. :.:: .. ::.: .. :: .. :: .. :: .. :r.,···~:_:~. ·::. __ mo .. s ... k. os~:~ =-% .. 0,.. .. --- ' : ....... ., L.. %j__€ 
?.:.?. l·.l!J.~~.e.n..e bedrijfsko15.t.e..n..J~.~ o/.?. _ °""1/o, € 
2.3 !Winst % %, € 
2 .4 i Niet. calculeerbare. risico's.. % ···················-- -_ -_ -_ -_ ---~.- - - - - :::::::::::::::::::::::_····_···_···_····_···_····_···_····_···_···-:-····_··· __ ····· % i € + 

Aanbiedingsprijs excl. BTW: [ € 72.233,92 

Printdatum: 26-7-2017 Blad 1 van 4 
170726 Aanpassen expeditie NS ON VTW 121.1.xlsm 



26-7-2017 loN-VTW- 121.1 
Aanpassen Expeditielospunt NS 

Kostenonderbouwin 
Directe kosten ontwer1 

Ontwefp 

., OntwerJi!activiteiten , ~~ief11roep . 

... IA3 . 

 ·-· ~.~~r.~£1~~ .!.9.~!i~.~~l~.9 

1 . . .. . . ······--·--, .... +· .! . :: ::.:.·i·l : : : :::,:: i ···- 

1 : l ! 1 J l::::::i:: l . 
··················································:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::I:::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::Tf ::::::::::::::::: : 1 1 

.......................................................................................................................................................................... . . 

lDoco-o<ooOruOe '"""''''""''"'"''" '"""l:: : : ::: : :::: ::::: ::::: : : : ::: : : :: . ; : : :: ::: : ::i:: : :: :r: ::: ::::: : : : :r :-···· : : ::1 . 
tansturinaiontwerllmanaaerpynL:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; C::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::::::::i: (::::::::::::::::::: __ ~--························· 

i i i i i € i 1 1 r ~1-€____ _ , 
1 1 ! r 1 € - l 

~iëïïääï"<tïrËïëïë.ï,ösiëiï .. ëïiïtwëii>······························································································································································_L_ _ _ _ f ·······················l·····················[···························1 ~  ································· 

..... :::L::·:·······::::::::·····Tr························:·······-:---· .. ······:·:·::::::::::::::::::1 

t .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::···························································· . 



Aanpassen Expeditielospunt NS I ON-VTW- 121.1 I 26-7-2017 

Kostenonderbouwin - 
Directe kosten uitvoering (Arb!!.id, MaJeriaal, llll~tari.!lel) A1mt E.h. ko!lten Bedragen Toalichtin 

................... .1 1 Maken .. tijdelijk. expeditielospunt onder OV incl .asfalt i .!.. L ; 1 

f L J Opnemen dty-fenc/èenn ;:i~~e(o;:i~:et~l~~l~~fu~}n::3.80+: naar: 5.00+: bij. loadingdock ::::::::::::::::::::::::::::::::::::L:::::::::::::: ~ 1.. : ~ ::~ :::::::: :, .. ----• 
· [Opnemen voetpad langs city-fence 50*3 m1 i m2 i €  €  

:: ::+: :: :i:f ~!f:~~tt:~~~~~:iy 9==:=== :: ===== : === : : - -- - - : : : : : ---➔- -- : ~f == =:f : ~  -·- - - - --- 
Verkorte uitloop achter losplaats zie roze lijn op schets 15m1 lang gemiddeld 3 m1 breed 
Exclusief verwijderen tijdelijk te maken asfalt (volgende fase!!) 
LET op inzet mensen in BOUWVAK!!!!!! 
Asfalt week 34 
Blokken vanaf week 30 voor eind week 32 



Tciellçlï(i11 

26-7-2017 ON-V1W- 121.1 

Î<oiite·n Ê,li, A:ant 

Aanpassen Expeditielospunt NS 

Kostenonderbouwin 
Qir~_c:~;kóJtè11.Wtvo!!r!~ld;·~aiii'r~l!rieê! 

. . . 

··::::::::::::::::! ~~::;~~ vee~:i::~:=~~ei~i~~~~·:::~~~~=;ntbv: baanaebonden: K&L:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::/:::::::::::::  ::::::::::::::::.J.!::: :: :::::::: :::· ······························ 
1
····· ' ······::::l!~~~ak~~~~~~~~n~:~~~fi~~~:~~:t~~~e~(~.~n :~:~:; ~n~:~ra!f:~t 

1
·
0

: m 
1
.L:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: ::::: ::: :::::::::::::: : : i :::::::::::::: ~ t:::::::::+::::: ::! ::::::: ::::::::: ············' 

..... i Barriers. tbv .bescherming lift. en .kolommen. 2* .1.8. m1 .. bevers 30.week . : m1 L.€ .€ . 
!Opnemen .spijlenhekwerk .op rand perron .manuur 1 .............. uur L_€ ..€ . 
Ophalen .. tegelwerkperron. naar. hoof}te .randbalk .. 12*.1, 5. m 1 .. tbv. rolcontainer. transport .L. m2 i € .. €  . 
il.everen .en. aanbrengen .. val.beveiliging hoog 1_.20. m 1 .. op rand. stapelblokken. 5.00+ .gebied i m1 l. €  .. € 

)~~e:~:~~i~;.~:~~ë~enn ph:i~~e(o;:l~:et~l;~l::rs:)n).80+: naar: 5.00+: bij. loadin9dock::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: i :::::::::::::: ~ 1::::::::::::::f {:: :! ::::::: . 
>pnemen voetpad langs city-fence 50*3 m1 ! m2 ! € € 

ubtotaal i l l ! € 
. :Böïïwiiïääïsïiëisïeïi .. övei.ëifreëïe.ïiëisterï·cüu················ ························································································ ·················································-r···················· f4%r·················:········· ················· ·: € :.············ 

····················r··········· ······1T;;iaä"ï ·ëii.ieë:te··ï;:ëïsïën uïïv;;ërïïï~ï······················· ········································································ ······· r·· :···· 1······ ······· .. : €  . 

.,_,,/ ~~ . ........-· 

Verkorte uitloop achter losplaats zie roze lijn op schets 15m1 lang gemiddeld 3 m1 breed 
Exclusief verwijderen tijdelijk te maken asfalt (volgende fase!!) 
LET op inzet mensen in BOUWVAK!!!!!! 
Asfalt week 34 
Blokken vanaf week 30 voor eind week 32 

..._..., \......, 



Aa npassen Expedilielospunl NS 

ON-VTW - 121.1 26-7-2017 

Hvh Eenh Bedra en 'foelichtin 

.. irecte_ kosten ..... 

..................... i!.~-~~graal technis~~ .. ~-~-~-~-9.~:. ..... 

..................... : Deelprojec_tle_i_de_r _ 
__ _,f-=V-'-e~iligheidsmanager . 

..................... ! RAMS-manager ... 

.................. !Safety Eng._in_e_e_r _ 
lK&L-coördinator 

.................. 1Projectcontrol!~f. .. __ ···_··· _ 
1----+!-'C-'-o~nt~ra~ctmanager_ .. 
..................... ! Kostendeskundige . 

:VTW-coördinator 

€ 
! €=-- ----- 
... : ·_·€ ___, 
! € 
i € 

~--+-"-········ i € 
! € 
i € 

lWerkenadministrateur 

: .. € 
€ ;;-- f-------, 

~-~~- ·f··· 
 .€ 
! € 
€ 

! Vaorbereidin 
~--+iD_ee_l, ..... rs>jectle~id:-e-r--------------------------+-- ---- 

ftntegraal planner 
1----+i-'V-'-e'-"r, _unningen .. coördinator 
.. ! Hoofd Maatvoering 
..................... ! Projectorganisator.Civiel/Gebouwen _ 

f Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding 
..................... !Projectorganisator K&L / Systemen 
................. .:Projectleider.lT~------------------- 

j Werkvoorbereider 

.... t- -;:€ 

>-----_..l_K_eu_n_·n-scoördinator 
----+.Ko-e_u-:-r-::in_(~)medewerker (1~.:rnrï ·······------ 

!.!!:!~.~-9.f.~-~-i.~-~~!:!.~.9.~Tlaannemerscoördin_?.~.~~---- 

..................... lM.?D.~.9.~r Voorbereiding ~ .. ~.i~~9,~~-~-.~---- 
dinator uitvoering_/ _Milieucoördinator ... 
dinator uitvoering. - .spoor(VGCU) .. 

--+:=~=:,:onciërge~----- 
iHoofduitvoerder Rail _ 

····················-rHoofduitvoerd·ë·rïïiïëgen ······························------------------;--
Hoofduitvoerder.Civiel./ .Gebouwen 

1----è'U"-itv'-'-oerder -------------------- 
Maaivëierders(ploeg-'2'--m=a'-'n,_) _ 
Maatvoerder ............................................... ~---------- 

[Totaal indirecte kosten 

a kosten, Uitvoerfn kosten, C!bteri e indireéte kosten 


