informatie

Algemeen
Projecttitel
Bestek 2020-22 “Woonstraten Aa-landen zuid”

Registratiecode
2020-22 Deze registratiecode neemt u over o p het aanmeldingsformulier

Sluitingsdatum
U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding tot en met woensdag 30 september
2020.
Aanmelden kan uitsluitend via het “Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding” op deze
website. Hierbij duidelijk de kerncompetentie waar het betrekking op heeft, hoeveelheden en
bedragen van de referentiewerken vermelden.

Projectleider
Dhr. E. Trip, 038-498 2574, e.trip@zwolle.nl

Selectie eisen:
Eisen m.b.t. toelating selectie procedure:
1. De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn
van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001
'Kwaliteitsmanagement- systemen - Eisen' of een daaraan gelijkwaardig
kwaliteitssysteemcertificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat
moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een
nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een
combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in
het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.
2. De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn
van het certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), of een
daaraan gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk.
3. Een gegadigde mag zich slechts éénmaal aanmelden, zelfstandig dan wel als onderdeel
van een combinatie dan wel als onderaannemer waar een beroep op derden op wordt
gedaan. Indien er door een gegadigde beroep op de technische bekwaamheid van een
andere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gedaan mag deze andere natuurlijke
persoon of rechtspersoon zichzelf niet ook aanmelden als gegadigde.
4. De gegadigde moet in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van
aanmelding (zie hierboven) van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin
begrepen, ten minste 1 op een vakkundige, regelmatige wijze een naar tevredenheid van
de opdrachtgever uitgevoerde werken in de GWW-sector in de vorm van:
a. Aanleg, woonrijpmaken, reconstructie en/of herinrichten van (een deel van) een
woonwijk of (winkel)centrum met een aanneemsom of gefactureerd bedrag (excl. BTW)
gelijk aan of groter dan € 500.000,- per werk waarbinnen minimaal 5.000 m2 klinkers
zijn aangebracht.
b. Aanleg, woonrijpmaken, reconstructie en/of herinrichten van (een deel van) een
woonwijk of (winkel)centrum met minimaal 5.000 m2 verharding waarbij het
omgevingsmanagement tijdens de uitvoeringsfase bij de aannemer is belegd en de
aannemer dit aantoonbaar succesvol heeft vormgegeven en uitgevoerd.
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De 2 gevraagde competenties a, en b mogen per competentie als afzonderlijke
referentieprojecten worden aangetoond en ingediend met een maximum van 2 referentie
projecten. Het is dus toegestaan één referentieproject te gebruiken voor alle
kerncompetenties.
Alle referenties (aanleveren na een verzoek daartoe) dienen ten minste voorzien te
zijn van de volgende informatie:
 Referentienummer specifiek voor deze procedure, bestaande uit de naam van de
gegadigde
 gevolgd door opeenvolgende nummering (reeks); bijvoorbeeld: firmaX 01; firmaX
02 enz.
 naam van het project;
 naam van de opdrachtgever (rechtspersoon);
 naam en contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever bij wie de
referentie geverifieerd kan worden;
 getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever;
 contracttype (RAW-bestek, geïntegreerde contractvorm);
 periode van uitvoering;
 gerealiseerde uitvoeringstermijn;
 oorspronkelijke aanneemsom of totaal gedeclareerd / gefactureerd bedrag;
 korte en bondige beschrijving van het project en het aandeel van de gegadigde
daarin. In deze beschrijving dient tevens duidelijk te worden aangegeven wat het
aandeel is van de gevraagde minimum eis.
Bewijsstukken:
De hierboven genoemde formele bewijsstukken moeten worden overgelegd na verzoek per e-mail
van de aanbestedende dienst daartoe binnen acht dagen. Het niet of niet tijdig verstrekken van
deze bewijsstukken, of het verstrekken van ongeldige bewijsstukken of bewijsstukken die niet
voldoen aan de daaraan gestelde eisen op het moment van overleggen, heeft tot gevolg dat de
inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de selectie- en
aanbestedingsprocedure van dit werk.
De bewijsstukken worden alleen opgevraagd van de ingelote gegadigden.
Gegadigden die een geschil, conflict o.i.d. hebben met de gemeente of die niet naar tevredenheid
van de gemeente opdrachten uitvoeren of hebben uitgevoerd kunnen worden uitgesloten van
loting of worden niet uitgenodigd voor inschrijving. Zie het document “Werkwijze-uitnodigenmeervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken.pdf” op de website.
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Opdrachtomschrijving
Opdrachtgever
De opdrachtgever is de Gemeente Zwolle.

Omschrijving en omvang van de opdracht
De woonstraten Alblas, Vlist, Giessen, Gantel, Drecht en Noord bestaan nu vooral uit asfalt
verharding. In de nieuwe situatie zal er veel aandacht worden besteed aan het klimaatbestendig
maken van de straten.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verrichten van sloop- en opruimingswerkzaamheden
- het uitvoeren van grondwerken
- het (deels) afkoppelen van regenwater
- het aanbrengen van een waterbuffersysteem
- het aanbrengen van infiltratieriool
- het aanbrengen van wadi’s
- het aanbrengen van elementenverhardingen, ca 12.000 m2
- het meewerken aan een bewonersbijeenkomst voor, tijdens en/of na de uitvoering.

Planning
Versturen aanbestedingsdocumenten:
Verzoeken m.b.t. inlichtingen:
Aanbesteding:
Opdracht:

week 42
week 44
week 45
week 46

Realisatie: vanaf medio november 2020
De data zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Inzet materieel i.r.t. stikstofuitstoot
Er is nog geen stikstof berekening gemaakt. In het bestek zal aangegeven welke vrachtwagens en
materieel (Euro V/VI en stage III, IV of hoger) noodzakelijk is.

Contractvorm
RAW bestek

Aanbestedingsprocedure
Procedure
De procedure betreft de meervoudig onderhandse procedure conform hoofdstuk 7 van het ARW
2016.
Beoogd aantal ondernemingen dat wordt uitgenodigd voor inschrijving is 5. Bij meer aanmeldingen
dan het beoogde aantal wordt er geloot conform de “Werkwijze-uitnodigen-meervoudigeonderhandse-aanbesteding-van-werken”, zie website. Dit werk valt onder hoofdcategorie “Civiel”,
subcategorie “Infra-werkzaamheden”, specialistische categorie “Herinrichting” van de groslijst.
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Gunningscriterium
Het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving is op basis van laagste prijs.

Bijlage
2020-22_Tek_Woonstraten_Aalanden_Zuid.pdf

