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1. Inleiding marktconsultatie
opent de bijeenkomst en presenteert in hoofdlijnen de doelstellingen

van Projectbureau Zeeweringen aan de aanwezigen. Tevens geeft hij aan dat deze
marktconsultatie is georganiseerd om de marktpartijen enerzijds de contractvorm toe te
lichten en anderzijds te vragen naar de mogelijke risico's, bezwaren en mogelijke
verbeterslagen. Wilbur van Beijnen geeft vervolgens een presentatie waarin de
contractvorm wordt toegelicht.

De belangrijkste vragen die tijdens en na de presentatie door de aanwezigen zijn
gesteld zijn vermeld, waarna tevens het antwoord van Projectbureau Zeeweringen is
weergegeven:

2. Question - Answer
Q: Uit de presentatie blijkt dat het project "Versterking dijkvak havens Terneuzen" een pilot

is voor Projectbureau Zeeweringen. Geeft Projectbureau Zeeweringen vanwege deze
pilot de Opdrachtnemer de mogelijkheid te lerèn van dit project? Het betreft immers een
nieuwe contractvorm waar de markt net als Projectbureau Zeeweringen zal moeten
leren van de verschuiving van verantwoordelijkheden.

A: Projectbureau Zeeweringen ziet in dat de markt tevens zal moeten leren van de
verschuiving van verantwoordelijkheden als gevolg van deze nieuwe contractvorm.
Mede om deze reden heeft Projectbureau Zeeweringen ervoor gekozen deze
marktconsultatie te organiseren om enerzijds de contractvorm toe te lichten en
anderzijds de markt te vragen naar de mogelijke risico's, bezwaren en mogelijke
verbeterslagen .
Projectbureau Zeeweringen houdt zich verder aan de doorlooptijden van het
aanbestedingstraject conform de ARW 2005.

Q: Uit de presentatie blijkt dat de selectie plaatsvindt in juli 2006. Aangezien de meeste
mensen in deze maand op vakantie gaan heeft de markt erg weinig capaciteit om te
reageren op de advertentie. Kan deze termijn worden aangepast?

A: De advertentie wordt 30-06-2006 geplaatst op www.aanbestedingskalender.nl waarbij
tevens de selectieleidraad van deze website gedownload kan worden. In de
selectieleidraad wordt vermeld dat de partijen een maand de tijd hebben om zich als
gegadigde aan te melden. Aangezien de partijen enkel dienen te voldoen aan de
standaard selectiecriteria wordt door Projectbureau Zeeweringen ingeschat dat de
partijen voldoende tijd hebben om aan te tonen dat zij aan deze criteria voldoen.

Q: In hoeverre heeft de Opdrachtnemer ontwerpvrijheid? Is het toegestaan dat de
Opdrachtnemer bijvoorbeeld een dijkconstructie ontwerpt en realiseert die in Amerika
wordt toegepast?

A: De ontwerpvrijheid van de Opdrachtnemer is redelijk beperkt. Deze beperking wordt
veroorzaakt vanwege de verantwoordelijkheden van Projectbureau Zeeweringen met
betrekking tot de veiligheid en de ontwerpparameters die om deze reden worden
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voorgeschreven. Bovendien laat het Projectbureau Zeeweringen alleen in Nederland
bewezen constructies toe. Deze beperkingen leiden zodoende tot een redelijke
beperking van de ontwerpvrijheid van de Opdrachtnemer.

Q: Wat is het detailniveau van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie?

A: Het uitgangspunt van de Opdrachtgever is de TAW (nieuwe naam). In de "technische
bijsluiter" worden vervolgens aanvullende bepalingen weergegeven die de grijze
aspecten in de TAW wit maken. De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp zodoende op
deze gegevens te baseren.

Q: Wie is er verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunningen?

A: De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunningen. Wel
wordt in de Overeenkomst aangegeven welke afspraken er zijn gemaakt met de
omgeving met betrekking tot onder andere kabels en leidingen, transportroutes, etc.

Q: Wordt het inschrijvingsdocument tevens bij de aankondiging kenbaar gemaakt? Op
deze manier kunnen de partijen al in het eerste stadium bepalen of het Werk voor hen
interessant is.

A: Het inschrijvingsdocument wordt niet bij de aankondiging kenbaar gemaakt.

Q: Is de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer aansprakelijk voor het ontwerp?

A: De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de (hydraulische) randvoorwaarden die in
de Overeenkomst worden opgenomen. De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp en
uitvoering vervolgens op deze randvoorwaarden te baseren. Als blijkt dat het dijkvak
onverhoopt bezwijkt aangezien er hogere waarden optreden dan zijn weergegeven in
de Overeenkomst, dan zal de aansprakelijkheid hiervoor bij de Opdrachtgever liggen.

Q: Komen er nog meer D&C contracten op de markt?

A: Het is de intentie van Projectbureau Zeeweringen om twee dijkvakken door middel van
de contractvorm D&C op de markt te zetten. Het betreft hier een pilot, voor dijkvakken
die niet op het kritieke pad liggen qua planning. Afhankelijk van de ervaringen met deze
dijkvakken zal het projectbureau uitspraken kunnen doen over de contractvormen die in
de toekomst toegepast zullen worden.

Q: Welke verhouding prijs/kwaliteit wordt toegepast in het inschrijvingsdocument? Als
marktpartij zou de verhouding prijs/kwaliteit ten minste 50/50 moeten zijn om de
innovativiteit te stimuleren en de kwaliteit te optimaliseren.

A: In het inschrijvingsdocument wordt toegelicht dat de EMVI-component op de
inschrijvingssom maximaal 20% van de mediaan van de inschrijvingssommen
bedraagt. Dit is conform huidig RWS-beleid. De berekening van de EMVI-component
wordt in het inschrijvingsdocument nader toegelicht.
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