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Geachte relatie, 

Postadres Samen zetten wij ons in voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoor. Het 
Postbus 203a corona-virus en alle maatregelen die worden getroffen om het virus beheersbaar te houden, 

3500 GA Utrecht raken ook onze samenwerking. 

www.prorai1.n1 Wij begrijpen goed dat u en alle aannemers, ingenieurs- en adviesbureaus, bouwbedrijven, 
leveranciers en overige partijen die in opdracht van ProRail werken, ons vragen om richting te 
geven in onze samenwerking in tenders de komende periode. Dit geldt zeker ook voor alle 
partijen waarvoor ProRail niet direct opdrachtgever is, maar die wel voor een belangrijk deel 
afhankelijk zijn van werk aan het Nederlandse spoor. Onder hen rekenen wij ook de ZZP'ers. 

Via deze weg willen wij u graag informeren over onze werkwijze intenders in deze 
uitzonderlijke periode. Daarbij wil ik benadrukken dat wij onze werkwijze baseren op de actuele 
situatie, ingegeven door de maatregelen van de overheid. Nieuwe ontwikkelingen kunnen 
leiden tot een heroverweging en aanpassing. 

Voor ons is een drietal zaken van groot belang: 
Absoluut van het grootste belang is de gezondheid en veiligheid van eenieder die werkt in 
opdracht of op verzoek van ProRail; 
De continuïteit van spoorvervoer in Nederland op korte-middellange en lange termijn in 
Nederland mogelijk maken; 
Als grote opdrachtgever zorgdragen voor continuïteit aan opdrachten nu en in de toekomst. 

Wij zien zeer lastige dilemma's ontstaan ten aanzien van bovenstaande belangrijke zaken. 
Onze. lijn is op dit moment dat wij zolang als mogelijk vasthouden aan b_estaande planningen. 
Wij zullen van u niet het onmogelijke vragen, maar doen wel een appèl op een ieder om alles 
dat mogelijk is in het werk te stellen om lopende tenders doorgang te laten vinden en daarmee 
continuïteit voor nu en in de toekomst te waarborgen. Op dit moment kiezen wij er dan ook voor 
om lopende aanbestedingen voort te zetten en nieuwe aanbestedingen conform planning te 
starten. 

Lopende aanbestedingen gaan gewoon door. met maatwerk aanpassingen in overleg 
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Op dit moment hanteren wij de volgende tijdelijke aanpak: 
• In het kader van de persoonlijke gezondheid zullen wij fysieke bijeenkomsten op een 

andere (digitale) manier invullen. 
• Aanbestedingen volgen de normale/opgegeven planning; op het moment dat partijen 

aangeven dat dit problemen oplevert, zullen wij in overleg met de deelnemende partijen 
bepalen of aanpassing van de planning nodig en mogelijk is. 

Nieuwe opdrachten/aanbestedingen 
Ten aanzien van nieuwe opdrachten/aanbestedingen streven wij er naar om deze zo lang 
mogelijk "gewoon" volgens de planning doorgang te laten vinden. Dit zal niet in alle gevallen 
mogelijk zijn. In die gevallen zullen wij zo mogelijk coulant handelen en maatregelen treffen. 
Hierbij zoeken wij de balans tussen het op gang houden van opdrachten richting marktpartijen, 
de specifieke uitdagingen van de deelnemende partijen en het borgen van de beschikbaarheid 
van het spoor. Deze balans zal de komende periode continu zoeken blijven. Hierbij geldt: 
gezondheid en veiligheid staan bovenaan. 

- Informeer ons vroegtijdig bij uitdagingen 
Wij hebben onze lijn gebaseerd op: 

Het feit dat wij op basis van geluiden uit de markt nog niet de indruk hebben dat een 
onwerkbare situatie is ontstaan wat betreft ProRail-aanbestedingen; 
De veronderstelling dat vanuit de markt behoefte is om maximaal door te blijven werken 
ondanks het corona-virus en bijbehorende maatregelen, zodat gestreefd kan worden naar 
continuïteit van opdrachten. 

Mocht de situatie bij uw bedrijf in algemene zin anders zijn dan hierboven geschetst, dan 
vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk via procurement@prorail.nl. 
Wij hanteren deze algemene lijn zolang dit werkbaar en verantwoord is. Mocht vanuit de markt 
blijken dat dit niet (langer) het geval is, zullen wij onze algemene lijn aanpassen. 

De impact van het corona-virus en de bijbehorende maatregelen verschilt per partij en per 
project. Wanneer u problemen voorziet in onze samenwerking in specifieke aanbestedingen, 
horen wij dit graag vroegtijdig en zoeken wij samen naar werkbare oplossingen. U kunt dit 
melden in de lopende aanbesteding bij uw ProRail contactpersoon; de Tendermanager, of via 
procurement@prorail.nl. 

Hoe verder? 
Op dit moment is niet te voorspellen hoe lang deze uitzonderlijke situatie zal duren. Indien 
nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen de maatregelen worden aangepast. 
Zodra het kan zullen wij weer overgaan op de normale gang van zaken. Wij houden u hiervan 
op de hoogte. 

Tot slot wil ik graag mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop wij met elkaar onze 
samenwerkingen zo goed als mogelijk voortzetten in deze bijzondere periode. De komende 
periode staan wij met elkaar voor grote uitdagingen en bij voorbaat wil ik eenieder enorm 
bedanken voor alle inzet. 

Directeur Procurement 
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