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PROJECTVOORWAARDEN BRL SIKB 6000 (VKB6001)

Bij de prijsbepaling voor het projecten in het kader van de BRL SIKB 6000 wordt ervan uitgegaan dat:
ARBO en Veiligheid
· De opdrachtgever alle gegevens vrij geeft met betrekking tot aanwezigheid van kabels en leidingen op niet
openbare terreinen en openbare terreinen;
· De KLIC melding van openbare terreinen door de opdrachtgever van Marvin BV wordt uitgevoerd;
· Marvin BV niet aansprakelijk gesteld kan worden bij eventuele schade aan kabels en leidingen;
· Indien meerwerk ontstaat door een KLIC melding en / of onbetrouwbare kabel en leiding informatie,
de bestede tijd en gebruikte materialen na overleg met projectleider van Marvin BV in rekening worden
gebracht (bijvoorbeeld proefsleuven graven, gebruik kabel / leidingdetector, overleg kabel en leidingbeheerders);
· Indien er sprake is van bijzondere arbeidsomstandigheden (zoals de noodzaak te werken met gelaatsmasker en de aanwezigheid van asbest) dit direct te melden. Tevens dient de opdrachtgever van Marvin BV aan
te geven wie verantwoordelijk is voor het leveren van de juiste PBM’’s;
· De opdrachtgever voor aanvang van de uit te voeren werkzaamheden alle relevante
(historische) informatie met betrekking tot de aanwezigheid van toxische en
NGE (niet gesprongen explosieven) stoffen dient te verstrekken;
Algemeen
· De toestemmingen in verband met de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever van
Marvin BV worden geregeld inclusief het betreden van de te onderzoeken locatie;
· De werkzaamheden aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd;
· De taakverdeling tussen de directievoering en de milieukundige processturing en de mandatering
van beslissingen, die in het veld kunnen worden genomen vooraf schriftelijk worden vastgelegd.
Er kan gebruik worden gemaakt van het kwaliteitsplan;
· De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding en
evaluatie Bodemsanering” volgens de VKB protocollen 6001
De taken van de projectleider van Marvin BV in hoofdlijnen zijn:
- controle op volledigheid van ontvangen documenten in verband met uitvoering van de sanering
- controle op uitgevoerde werkzaamheden en retourneren van alle relevante bescheiden aan opdrachtgeveer.
De taken van de milieukundig medewerker van Marvin BV in hoofdlijnen zijn:
- Begeleiden van werkzaamheden op milieuhygiënische aspecten;
- Verzorgen uit te voeren bemonsteringen in het kader van de beschikking en de vergunningen (bijv.
eindbemonsteringen van bodemput en putwanden en nemen analyses bemalingswater)
- Inklaren van monsters bij laboratorium, het tijdig verkrijgen van analyseresultaten en de interpretatie
hiervan;
- In overleg met de projectleider van het adviesbureau op basis van de analyseresultaten conclusies trekken
richting de uitvoering (aanvullend ontgraven of stoppen omdat saneringsdoelstelling is bereikt).
Eventueelconclusies kenbaar maken naar aannemer);
- Geven van advies omtrent milieuhygiënische aspecten van het werk. De milieukundige begeleider neemt
geen beslissingen ten aanzien van de uitvoering. Hij geeft alleen advies richting de directievoerder;
- Aanwezigheid bij bouwvergaderingen
· De projectleider (of diens vervanger) is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar;
· De veldwerkzaamheden worden onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd conform de eisen van de
BRL SIKB 6000 en de daarbij behorende protocollen;
· Eventuele wachturen door derden veroorzaakt worden verrekend;
Deze aanbieding is geldig tot 2 maanden na dagtekening. De eventuele afwijkingen voor wat betreft de
uitgangspunten en de daaruit voortkomende meerkosten zullen worden verrekend op basis van vermelde
eenheidsprijzen.
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