Gemeente Haarlem
T.a.v. de heer R. Admiraal
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Alkmaar, 24-05-2017
Onderwerp: Aangepaste offerte Houtplein en Dreef

betreft

Dreef en

Projectnummer: 348275
Referentienummer: SWNL0207017

Geachte heer Admiraal,
Hierbij ontvangt u onze aangepaste offerte op basis van de scopewijziging van het project
Houtplein en Dreef. De nieuwe scope van het project betreft Herinrichting Dreef en
Paviljoenslaan .
De herinrichting van het Houtplein valt nu buiten het project. Hiervoor ontvangt u een aparte
aanbieding.
In deze offerte zijn de wijzigingen ten opzichte van de aanbieding Houtplein en Dreef
verwerkt. Onze offerte van 14 januari 2016 met referentienummer GM-0160456 komt
hiermee te vervallen en wordt vervangen door deze aanbieding.
Als bijlage is een financieel overzicht bijgevoegd waarop staat vermeld:
welke budgetten nog openstaan ten behoeve van nog uit te voeren werkzaamheden
minderwerk, budgetten / werkzaamheden die zijn vervallen
meerwerkopgaven 01, 02a en 03, reeds uitgevoerd en gefactureerd
meerwerkopgaven 04 en 05, het gevolg zijn van de scopewijziging
reeds gefactureerd bedrag en nog te factureren bedrag
aangepaste opdrachtsom
Hieronder staat een tabel met een verkorte weergave hiervan.
Originele opdrachtsom 2016
Reeds verrekend meerwerk 2016
Openstaand meerwerk 2017
Te verrekenen minderwerk 2017

-

Nieuwe opdrachtsom
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Uitgangspunten en werkzaamheden
Hieronder staan de werkzaamheden die wij uitvoeren, gebaseerd op de benoemde
uitgangspunten. Als bijlage is een planning bijgevoegd ter verduidelijking.
Algemeen
Aanpassing kruispunt Paviljoenslaan is toegevoegd aan het ontwerp (exclusief VRI)
Herinrichting trottoir Houtplein valt nu buiten de projectscope
Tekening Voorlopig Ontwerp van 27-01-2017
W100 Projectbeheersing / projectmanagement:
Heropstarten van het project, verwerken nieuw aangeleverde gegevens
Doorlooptijd projectmanagement / voorbereiding tot start uitvoering, 4 maanden
Per 4 weken voortgangsoverleg, inclusief vastlegging stand van zaken
W200 Omgevingsmanagement
Organiseren bewonersavond, VO, inclusief voorbereiding
Aanleveren diverse 3D visualisaties
Eenmalig overleg Fietsersbond en coördinatieoverleg nutsbedrijven
Versturen VO-tekeningen aan nutsbedrijven
Tweemaal overleg PNH
Verwerken vragen
, na controle gemeente,
definitief maken en verzenden aan de indieners
W300 Onderzoek en advies
Na de herstart van het project hebben de interne stakeholders binnen de gemeente
worden door ons getoetst en verwerkt in de
Ontwerpnota
Verlichtingsberekening (2 varianten, namelijk vervangen armatuur of gehele mast)
W400 Ontwerpwerkzaamheden
Verwerken opmerkingen op VO naar DO
(opmerkingen zoals benoemd in stakeholderslijst van 06-04-2017)
Verwerken opmerkingen als gevolg van ingediende zienswijzen, betreffen kleine
wijzigingen
Opstellen DO-raming op kengetallen
W400 Aanpassing VRI
Wij verzorgen de uitvraag naar Dynniq ten behoeve van de werkzaamheden aan de
VRI. Betreffen twee overlegmomenten met Dynniq en inzet van 16 uur adviseur ter
begeleiding / ter toetsing van ingediende stukken
Gemeente is opdrachtgever van Dynniq, opdracht zal via haar worden verstrekt. De
kosten van Dynniq zijn dus niet in deze aanbieding opgenomen
Dynniq zal de softwarematige aanpassing aan de VRI voorbereiden en implementeren
Dynniq zal de werktekening / hoeveelhedenstaat ten behoeve van de aanpassing aan
de VRI, verzorgen
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W500 Contract
Definitief maken Ontwerpnota
Opstellen van een hoeveelhedenstaat
(Excellijst, met omschrijving werkzaamheden per onderdeel, geen gedetailleerde
besteksomschrijvingen als RAW-bestek deel 2.2)
Opstellen technisch DO-tekeningen (minder uitgebreid dan bestekstekeningen, omdat
ROGO-aannemer bekend is met standaardisering Haarlem)
Overleg met ROGO-aannemer ten behoeve van afstemming gewenste fasering vindt
gelijktijdig plaats met voortgangsgesprekken gemeente
De aannemer verzorgt de faseringstekeningen, tevens de uitvoeringscoördinatie met
derden als Bereikbaarheidsoverleg, nutsbedrijven, Connexxion et cetera
W600 Aanbesteding
Beoordelen aanbieding ROGO-aannemer
W700 Uitvoeringsfase
Doorlooptijd uitvoering start werk tot oplevering 12 weken
Zeer beperkte inzet Sweco Nederland B.V. als gevolg van inzet bekende aannemer in
Haarlem, die onder het ROGO-contract zijn werkzaamheden verricht
De directievoerder vervult ook de rol van omgevingsmanager en projectmanager,
waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de omgevingscommunicatie. Sweco heeft
alleen een toetsende rol. Inzet is op verzoek gemeente ingeschat op 2 uur/week
Inzet toezichthouder is beperkt tot steekproefsgewijze controle. Inzet is op verzoek
gemeente ingeschat op 6 uur/week
Aanbieding
1) Deze voorbereidingswerkzaamheden (W100 t/m W600) bieden wij u aan voor een
bedrag
77.939,00 (zevenenzeventigduizend negenhonderdnegenendertig euro).
2) De werkzaamheden tijdens de uitvoering (W700) bieden wij u aan voor een bedrag van
9.850,00 (negenduizend achthonderdvijftig euro).
Alle genoemde bedragen in deze offerte zijn exclusief btw.
Prijspeil
De tarieven zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2017 en geldig tot 1 januari 2018,
daarna vindt indexering plaats.
Gestanddoening
Wij doen deze offerte gestand tot 2 maanden na dagtekening van deze brief.
Bij opdracht na deze datum verrekenen wij eventuele prijsstijgingen met u.
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Facturering
De facturering is als volgt:
Voorbereiding:
68% reeds gefactureerd (
00)
32% conform het voortschrijden van de werkzaamheden
Uitvoering:
100% conform het voortschrijden van de werkzaamheden
Kwaliteit en duurzaamheid
Kwaliteit en duurzaamheid maken deel uit van het Sweco-ondernemingsbeleid en onze
ondernemingsbeginselen. Wij hanteren voor de uitvoering van onze projecten een integraal
QSE (Quality, Safety & Environmental) managementsysteem conform ISO 9001, ISO 14001
en de CO2-prestatieladder, niveau 5. Het gezond, goed en duurzaam uitvoeren van onze
projecten is daarmee voor ons vanzelfsprekend.
Onze ruime ervaring en expertise op het gebied van duurzaamheid delen wij graag
met u. Het is onze ambitie om binnen de kaders van het project, vanaf de start met u te
zoeken naar de meest duurzame oplossing(en).
Door bij al onze ontwerp-, ingenieurs- en managementadviesactiviteiten duurzaamheid als
uitgangspunt te nemen, kunnen wij oplossingen creëren die de toekomst zowel vormgeven
als respecteren.
Rechtsverhouding
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtshandelingen is
Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur
van toepassing.
De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Met betrekking tot onze aansprakelijkheidsbeperking, zoals deze in DNR 2011 nader is
uitgewerkt, wijzen wij erop dat de te vergoeden schade per opdracht onder andere
1.000.000,00.
Ondertekenen en retourneren
Indien u akkoord gaat met deze offerte, verzoeken wij u één exemplaar rechtsgeldig
ondertekend aan ons te retourneren.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de projectleider, Oscar Kramer,
telefoonnummer +31 88 811 53 50, e-mailadres oscar.kramer@sweco.nl of met
Wim Lemmers, teammanager, telefoonnummer +31 88 811 53 89, e-mailadres
wim.lemmers@sweco.nl.
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Wij zien uw reactie, onder vermelding van ons referentienummer, met belangstelling
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Sweco Nederland B.V.

Voor akkoord met de offerte
en bevestiging ontvangst van de bijlagen:
Gemeente Haarlem

John Jansson
Hoofd Afdeling Techniek

Naam:
Functie:
Plaats en datum:

Bijlagen:
Planning Dreef en Paviljoenslaan van 19 april 2017
Financieel overzicht van 19 april 2017
Meerwerkopgaven 01 t/m 05
Tweede exemplaar van deze offertebrief met referentienummer SWNL0207017
Retourenvelop
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