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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan 30, bus 1     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Rectificatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

I.1) Naam en adressen 1

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv Nationaal
identificatienummer: 2 0216.173.309_16711

Postadres: Havenstraat 44

Plaats: Hasselt NUTS-code: BE224 Postcode: 3500 Land: België

Contactpersoon: Stefan Sablon Telefoon: +32 11298468

E-mail: regio.oost@vlaamsewaterweg.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423044
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: ALBERTKANAAL – GEMEENTE WIJNEGEM: HERBOUWEN VAN
BRUG TURNHOUTSEBAAN FASE 1: AUTOBRUG

Referentienummer: 2 De Vlaamse Waterweg-
ARO-20-1104-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45221100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De werken omvatten de bouw van een nieuwe wegbrug met aanloophellingen, de afbraak van de
bestaande brug, de bouw van nieuwe kaaimuren t.h.v. de nieuwe brug en de aanleg van weginfrastructuur m.i.v. gescheiden
rioleringsstelsel.
Deze werken omvatten in hoofdzaak :
• De bouw van nieuwe kaaimuren;
• De bouw van een stalen brug voor gemotoriseerd verkeer over het Albertkanaal;
• De bouw van twee integraalbruggen voor gemotoriseerd verkeer;
• De aanleg van aanloophellingen in gewapende grond bekleed met (sier)schanskorven;
• Het opbreken en herbouwen van de bestaande instroomconstructies op de Wezelsebeek op beide oevers;
• Het plaatsen van aanhorigheden bij de wegeninfrastructuur: geluidsschermen, leuningen, vangrails, openbare verlichting op
de bruggen, verkeersignalisatie;
• De afbraak van de bestaande brug N112 Turnhoutsebaan over het Albertkanaal exclusief de landhoofden en de pijler in het
Albertkanaal;
• De aanleg van wegen, fietspaden en voetpaden;
• De opbraak van het bestaande rioleringsstelsel;
• De aanleg van een afvalwaterriolering m.i.v. een DWA-pompstation met persleiding;
• De aanleg van een regenwaterriolering m.i.v. buffer en infiltratievoorzieningen.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 15/10/2021

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7 eNotices TED eSender een ander kanaal:
TED eSender-login: 7 BE001 TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2021-536076
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 184-477674
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 22/09/2021
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreffende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Termijn voor ontvangst
van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen

In plaats van:
Datum: 21/10/2021 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 28/10/2021 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
De inschrijving moet geldig blijven
tot

In plaats van:
Datum: 16/08/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 23/08/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: (uu:mm)

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Omstandigheden waarin de
inschrijvingen worden geopend

In plaats van:
Datum: 21/10/2021 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 28/10/2021 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

De hierna vermelde documenten van de bijlagen komen te vervullen en worden vervangen door een nieuwe of aangepaste
versie van het document:
Bijlage 01 – Plannenlijst
ARO-20-1104_Plannenlijst - VERSIE – - dd. 27/08/2021
vervalt en wordt vervangen door
- ARO-20-1104_Plannenlijst - VERSIE A - dd. 15/10/2021
De hierna vermelde bestanden worden aanvullend ter beschikking gesteld van de inschrijvers en kunnen gedownload worden
met volgende link: https://we.tl/t-l6GAUPcCJT
Bijlage 21 – Bim Model
Bijlage 21 – Bim model (a)
Wordt aangevuld met:
- K01_SWE_DO_MO_600_OT_Geometrie Bovenbouw.ifc
De hierna vermelde plannen van de aanbestedingsbundel komen te vervallen en worden vervangen door aangepaste plannen:
• Plan ARO-20-1104 F185 – index (-) dd. 27/08/2021
vervalt en wordt vervangen door:
Plan ARO-20-1104 F185A – index A dd. 15/10/2021
Louter ter informatie van de inschrijver wordt hieronder een niet limitatieve opsomming gegeven van de voornaamste
wijzigingen verwerkt in deze plannen:
- F185A
Verduidelijking op de plannen met betrekking tot het verplicht gebruik van geluidsarme voegen
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