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„Nasze współpracujące ze sobą 
zespoły mogą od razu widzieć zmiany 
wprowadzane w projekcie. Poprzez 
zastosowanie jednego wspólnego modelu 
w chmurze oprogramowanie BIM 360 
Design ułatwiło wypełnienie luk pomiędzy 
czterema firmami projektowymi joint 
venture”.

Które modele realizacji mają 
zastosowanie w Twoim 
sektorze?
Na naszych oczach zmienia się sposób rozpisywania  
i wygrywania przetargów budowlanych oraz realizowania 
budynków. Coraz większe znaczenie ma współpraca między 
wieloma różnymi specjalistami w celu dostarczenia 
właścicielowi jak najlepszego obiektu. Dotyczy to 
również zadań powykonawczych i eksploatacji budynku. 
Niestety sama umowa projektowa nie rozwiązuje problemu 
komunikacji między stronami. Efektywna współpraca 
wymaga nie tylko formalnej umowy, ale przede wszystkim 
planu komunikacji. Rozwiązanie do współpracy projektowej 
może ułatwić wdrożenie planu komunikacji w projekcie,  
a zespołom realizować go zgodnie z wzorcami postępowania. 
To zwykle właściciele wybierają model realizacji projektu. 
Firmy projektowe muszą więc rozumieć te modele i 
sposób działania w ich ramach. Oto najczęściej stosowane 
modele realizacji projektu w ramach współpracy w branży 
architektury, inżynierii i budownictwa:

Zintegrowana realizacja 
projektu
Zintegrowana realizacja projektu (IPD) to metoda 
wyróżniająca się wczesnym nawiązaniem współpracy 
między zespołami interdyscyplinarnymi i jej 
kontynuowaniem przez wszystkie etapy projektu, 
produkcji i budowy. Zawarcie tego typu umowy 
umożliwia zespołom wspólne czerpanie z umiejętności 
i wiedzy wszystkich uczestników w celu optymalizacji 
wyników projektu, zwiększenia korzyści dla właściciela, 
ograniczenia strat i zmaksymalizowania efektywności 
zespołu na wszystkich etapach projektowania, produkcji 
i budowy. W tej metodzie każdy z partnerów przyjmuje na 
siebie część ryzyka, aby wszyscy mogli odnieść korzyści 
z zamówienia. Skuteczne stosowanie takiego podejścia 
wymaga doskonałej współpracy.

Zaprojektuj i zbuduj
Projekt typu „zaprojektuj i zbuduj” obejmuje 
co najmniej dwa współpracujące zespoły, 
przy czym jeden koncentruje się na 
projektowaniu, a drugi na budowie.  
W przeciwieństwie do tradycyjnej metody 
„zaprojektuj, zakontraktuj i zbuduj”,  
w ramach której zespoły projektowy  
i budowlany składają oddzielne oferty, 
projekt typu „zaprojektuj i zbuduj” wymaga 
złożenia wspólnej oferty przez oba zespoły.

Spółka joint venture 
(JV)
Joint venture (JV) to forma spółki, która 
stanowi nowy podmiot prawny złożony 
z co najmniej dwóch oddzielnych firm. 
Często dwie firmy będą tworzyły spółkę 
JV, ubiegając się o zamówienia, w celu 
skorzystania ze wspólnych umiejętności 
i zasobów. W ten sposób mogą zdobyć 
większe lub bardziej złożone projekty, niż 
gdyby występowały samodzielnie.

Umowy joint venture pozwalają małym  
i średnim firmom lub przedsiębiorstwom 
dysponującym uzupełniającą się wiedzą 
specjalistyczną połączyć siły i złożyć 
ofertę na projekt jako jeden podmiot. 
Realizacja projektów w ramach joint 
venture nie tylko wymaga współpracy 
na wysokim poziomie między dwoma 
partnerami pracującymi w zespole, ale 
często także współpracy międzybranżowej 
między podmiotami znajdującymi się  
w różnych miastach, województwach czy 
krajach.

„AECOM zastosował oprogramowanie BIM 
360 Design do połączenia ponad 135 biur 
na świecie. Pozwoliło to na zintegrowaną 
realizację projektu i uczestnictwo 
globalnych zespołów w najważniejszych 
projektach międzynarodowych przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów”.
Chris Crowe, AECOM

William Wallace, Woods Bagot
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Umowy zespołowe

W ramach umowy zespołowej firmy o różnych 
specjalnościach zobowiązują się współpracować 
jako jeden zespół, który może skuteczniej 
konkurować w przetargach i konkursach 
projektowych. Wiążą się one ściśle ze współpracą 
projektową, ponieważ ich celem jest zebranie 
najlepszych specjalistów do konkretnego projektu 
i zorganizowanie projektu według kluczowych 
umiejętności poszczególnych wykonawców.

Główną bezpośrednią zaletą umów zespołowych 
jest natychmiastowe poszerzenie możliwości 
zdobywania nowych zleceń, ale są też inne 
zalety: uzyskanie dostępu do bardziej złożonych 
projektów, perspektywa rozwoju firmy i przejęcia 
roli głównego wykonawcy w kolejnych projektach 
oraz bliskie kontakty z partnerami, którzy mogą 
kierować do firmy nowych klientów. 

W Stanach Zjednoczonych umowy zespołowe są 
bardziej popularne niż zintegrowana realizacja 
projektów. Współpraca między architektami, 
inżynierami instalacji i inżynierami budownictwa 
jest obecnie dość zaawansowana. 

W kwestii współpracy projektowej  
w chmurze projektanci stoją przed poważnym 
dylematem. Zależy im na współpracy, lecz przy 
wyborze rozwiązania muszą również brać pod 
uwagę przepisy, którym podlegają wszystkie 
dane w systemach chmurowych w Stanach 
Zjednoczonych. Konieczne jest rozwiązanie, które 
pozwoli mieć pewność co do bezpieczeństwa 
danych przez cały 12-letni okres przechowywania 
obowiązujący w przypadku projektów 
budowlanych.

Partnerstwo publiczno-
prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP, P3 lub 
PF2) to metoda realizacji projektów, w której 
uczestniczy co najmniej jedna instytucja  
z sektora publicznego i jeden lub więcej 
podmiot prywatny. Ten rodzaj umowy umożliwia 
sektorowi publicznemu skuteczne wykorzystanie 
umiejętności oferowanych przez sektor 
prywatny, a jednoczesne zminimalizowanie 
związanego z nim ryzyka. W typowym projekcie 
PPP bierze udział zintegrowany zespół 
odpowiedzialny za wykonanie wszystkich 
etapów — od projektu przez budowę po 
eksploatację.
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Rozwiązania Autodesk do sprawniejszej współpracy 
zespołów projektowych
Narzędzie Autodesk® BIM 360® Design to jedno  
z rozwiązań pozwalających zespołom projektowym 
na pracę w chmurowym środowisku BIM.

Oprogramowanie BIM 360 Design umożliwia 
współpracę projektową i zarządzanie danymi  
w całym cyklu projektowania. Pozwala zespołom 
na bezpieczną pracę nad modelem Revit w ramach 
jednej lub różnych firm oraz kontrolowanie wymiany 
danych dotyczących trwających prac. Zespoły mogą 
sprawnie koordynować odbiory, wizualizować 
zmiany modelu projektu w zagregowanym widoku, 
śledzić postępy i zarządzać problemami. Członkowie 
rozproszonych zespołów mogą szybciej podejmować 
bardziej świadome decyzje dzięki większej 
przejrzystości projektu.

Nie ma już konieczności zbierania zespołu 
projektowego w tej samej lokalizacji fizycznej 
ani korzystania ze wspólnego serwera lokalnego. 
Oznacza to ogromną oszczędność czasu i pieniędzy 
— współpracując bezpośrednio na modelu, zespoły 
udostępniają komentarze w czasie rzeczywistym  
i mogą szybko rozwiązywać problemy, które  
w przeszłości mogły wymagać kilku tygodni pracy. 

Dostęp w dowolnym momencie i z każdego miejsca 
zapewnia, że przez cały czas trwania projektu 
odpowiednie informacje docierają do właściwych 
ludzi, którzy mają plany, modele i dokumenty zawsze 
pod ręką. Wspólna platforma danych pozwala na 
ograniczenie silosów danych i umożliwia zespołom 
dostęp do aktualnych informacji. Narzędzie do 
wizualizacji zmian umożliwia zespołowi przeglądanie 
zawartości przesyłanych zestawów i pakietów 
oraz łatwe wizualizowanie zmian z wcześniejszych 
wersji. Porównując różnice między różnymi fazami, 
poziomami budynku i zespołami projektowymi, 
można się łatwo zorientować w postępach 
projektu. Komunikacja ma kluczowe znaczenie dla 
efektywności współpracy projektowej, podobnie jak 
niezawodny mechanizm wymiany danych.

„Platforma BIM 360 Design była dla 
nas spełnieniem marzeń. Gdy tylko 
zaczęliśmy jej używać, wiedzieliśmy, że 
zrewolucjonizuje nasz proces współpracy 
projektowej”.

Kal Houhou, dyrektor ds. technologii, 
Martinez + Johnson Architecture
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI   >

Porozmawiaj z przedstawicielem 
handlowym

WYPRÓBUJ TERAZ     >

Wersja testowa BIM 360 Design

WYPRÓBUJ TERAZ     >

Wersja testowa BIM 360 Docs

Dowiedz się więcej 
o rozwiązaniu 
Autodesk 
umożliwiającym 
sprawną współpracę 
projektową

Oprogramowanie BIM 360 Design umożliwia współpracę projektową 
i zarządzanie danymi w całym cyklu projektowania. Pozwala 
zespołom na bezpieczną pracę nad modelem Revit w ramach 
jednej firmy lub różnych firm oraz kontrolowanie wymiany danych. 
To rozwiązanie zapewnia sprawną koordynację wyników prac, 
wizualizację zmian, śledzenie postępów w projekcie i zarządzanie 
błędami, a w efekcie osiągnięcie lepszych wyników.

BIM 360 Docs to chmurowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami, które 
umożliwia wyszukiwanie, publikowanie, recenzowanie i zatwierdzanie informacji 
projektowych oraz zarządzanie nimi na wspólnej platformie o nieograniczonej 
przestrzeni do przechowywania danych. Dzięki dostępowi do aktualnych informacji 
z każdego miejsca i w dowolnym momencie zespoły mogą zmniejszyć liczbę błędów, 
podejmować świadome decyzje i poprawić wyniki.

https://www.autodesk.pl/campaigns/bim360/meet-your-account-manager
https://bim360.autodesk.com/bim-360-design-trial/
https://info.bim360.autodesk.com/bim-360-docs#


INDEKS | 06

1. RETHINKING PRODUCTIVITY ACROSS THE CONSTRUCTION INDUSTRY: THE CHALLENGE OF CHANGE, 
ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2015


