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THE GERMAN GYM 

Budowanie Lepszego Procesu 

Agenda 

 

- Wprowadzenie 

- King’s Cross Development  - udział BAM w realizacji projektów;  

- Wykorzystanie produktów Autodesk przez BAM Design i BAM Construct; 

- Czym jest BIM Level 2 zgodnie z wytycznymi rządu Wielkiej Brytanii; 

- Zasady zarządzania informacją określone w standardzie PAS1192:2;   

- Certyfikacja BIM Level 2 - ogólne informacje oparte na wytycznych BSI;   

- Znacznie jakości informacji  jako czynnika oddziaływając na sukces projektu realizowanego w środowisku BIM; 

- Rezultaty implementacji BIM; 

- Nowa strategia Royal BAM Group. 
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BAM Design 

jest … 
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czescia Royal BAM Group 
 

BAM Design 



King’s Cross Development  

1996 London & Continental 

Railways Limited and Excel ( 

obecnie DHL) decydują o 

rozpoczęciu prac 

przygotowawczych do 

rewitalizacji  terenu  

  

2001 Argent wyznaczony 

jako developer i 

reprezentant inwestorów w 

kontaktach z potencjalnymi 

wykonawcami; 

  

2007  rozpoczęcie 

pierwszych prac 

budowlanych  

  

27 ha ączna powierzchnia 

inwestycji  

  

1/3 powierzchni 

dedykowanej jako 

przestrzeń publiczna  

  

20 zabudowań 

historycznych 

 

50 nowych budynków 

realizowanych przez 4 

największe firmy 

wykonawcze  

  

Miejsce rezydencji 

globalne marek takich jak 

Google,  Universal Music 

UK, HAVAS oraz UAL 

  

2000 nowych mieszkań  

  

14 budynków 

realizowanych przez BAM 

Construct UK  

  

10 projektów 

wykonawczych 

dostarczonych przez BAM 

Design w zintegrowanym 

środowisku 3D  

  

2014 BAM Design otwiera 

biuro projektowe przy  

York Way  
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King’s Cross Development  



BAM na King’s Cross – Zrealizowane Projekty 
 

German Gimnasium & B1 University Arts of London & Western Transit Shed 



BAM na King’s Cross – Zrealizowane projekty 
 

St Pancras 3 St Pancras Square 2 & 4, Public Realm 
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BAM na King’s Cross – Projekty w budowie 
 

T2 -T3 Coal Drops Yard 
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BAM & BIM w projektowaniu architektonicznym 
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BAM & BIM w projektowaniu architektonicznym 

Narzedzie kontroli postępu prac 

projektowych  wykorzystywany przez 

kadrę zarządzającą oraz 

przedstawicieli  klienta. 

  

Platforma służąca do komunikacji 

pomiędzy uczestnikami projektu, 

również z podwykonawcami 

posługującymi się oprogramowaniem  

Innym niż Autodesk. 

  

Uzupełnienie funkcjonalności 

nieistniejącego  repozytorium  (CDE). 

  

Środowisko  wymiany modeli 

branżowych.  
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BAM & BIM  w projektowaniu konstrukcji 

Konieczność stałej współpracy 

pomiędzy projektantami i zespołem z 

BAM Nuttal  na wczesnych etapach 

inwestycji pozwoliła zoptymalizować 

program budowy i dobrać 

odpowiednia strategie w 

zakresie  logistyki oraz organizacji 

prac na wymagającym  placu budowy. 

W późniejszych fazach  ułatwiło to 

koordynacje prac budowlanych 

prowadzonych jednocześnie przez 

trzy firmy wykonawcze.  
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BAM & BIM w projektowaniu konstrukcji 
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BAM & BIM w projektowaniu instalacji 
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BAM Wizualizacje 
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BAM & BIM w zarządzaniu budynkiem   
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Poprawa efektywności pracy o 45%  w porównaniu  do podobnych  czynności 

prowadzonych bez zastosowania technologi BIM; 

  

Redukcja o 54% w liczbie nieuzasadnionych prac związanych z konserwacja urządzeń; 

  

Wydajność pracy  personelu  wzrasta o 16%; 

  

Inżynierowie oszczędzają 30 minut na jednym zadaniu lub  3 godziny pracy  w ciągu 

jednego dnia. 

BAM & BIM w zarządzaniu budynkiem   
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BIM – na placu budowy 
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BAM & BIM – 360Field na placu budowy 
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110 QUEEN STREET, 

GLASGOW 

BIM – Projekt modelowy  

BAM Properties + BAM Design +  

BAM Construct + BAM FM + BAM Plants = 

kompleksowo opracowany projekt z 

zastosowaniem technologi i metodyki BIM z 

uwzględnieniem całości cyklu życia 

budynku.  
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BIM – Koordynacja modeli  
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Sprawdzenie dokładności   

modelowania;   

  

Identyfikacja problemów 

związanych z sekwencjonowaniem 

robót budowlanych;  

  

Ewaluacja problemów stojących 

przed projektantami  w odniesieniu 

do przepisów prawa budowlanego 

oraz BHP;   

  

Sprawdzenie dostępu do 

obszarów przewidywanych w 

strategii utrzymanie przyszłego 

budynku.  

BIM – Ewaluacja ryzyka i błędów  
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BAM & BIM Walidacja i weryfikacja informacji 

Sprawdzenie zawartości modeli pod 

katem wymaganej w BEP informacji.  

  

VS  

  

Sprawdzenie zgodności  informacji z 

wymaganymi przez klienta kryteriami.  
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BAM & BIM – Współpraca  z podwykonawcami 
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Credit: Plowman Craven  Credit: Plowman Craven  

BAM & BIM – Współpraca z podwykonawcami 
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BAM realised that to 

achieve the optimum 

performance at the 

operations stage we 

needed to adopt a whole 

life approach to BIM 

We also knew that 

understanding and capturing 

the right data across the 

asset life cycle was crucial to 

our success, as “the thread 

that would pull everything 

together”” 

BIM Benefity 
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BIM Benefity 
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BIM w Wielkiej Brytanii 

 

• 2011  The Government  Construction Strategy 

 

• 2011  The Government  Construction Strategy 

 

• 2012  The Government Soft Landings Policy 

 

•2013  Industrial Strategy: government and industry in partnership 

 

 



THE GERMAN GYM 

Goverment Construction Strategy 2011.  

  

Główny cel  20% redukcja kosztów poprzez :  

- usprawniony proces;  

- zwiększenie udziału prefabrykacji ;  

- lepsze decyzje projektowe ;  

- zmniejszenie  ryzyka ;  

- poprawienie jakości informacji na której bazuje ;  

, 

Kwiecień 2016 - 3D BIM opartego na współpracy pomiędzy 

uczestnikami procesu  gdzie dokumentacja projektowa oraz 

informacja opisująca przedmiot inwestycji oraz zasoby wykorzystane 

w celu jego realizacji są dostarczone w formacie cyfrowym.   

  

Październik 2016 - możliwość sprawdzenia i weryfikacji informacji 

dostarczonej przez łańcuch dostawców i poddostawców usług i 

materiałów.  

BIM w Wielkiej Brytanii 
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BIM 8 Filarów  

BS1192:2007 – Podstawy 

PAS 1192:2/2013 - CAPEX 

PAS 1192:3/2014 - OPEX 

BS1192:4/2014 – COBie 

BS1192:5/2015 – Bezpieczeństwo Informacji  

UNICLASS  - Klasyfikacja i nazewnictwo  

Goverment  Soft Landings – Zasady 

Planowania Zarządzania Obiektem oraz 

Odbioru Inwestycji  

CIC BIM Protocol - Kontrakt 

RIBA DPoW – Plan Działania  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f1/Uniclass.jpg
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PAS 1192:2 

Nowe role, obowiązki  i dokumentacja: 

(Informed) Client – EIR;  

Information Manager – CDE; SMP; 

BIM Manager – BEP; 

BIM Coordinator  - weryfikacja i walidacja; 

Information Supplier - Data Drops 
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AIM oraz COBie  

COBie – Construction Operation Building information exchange 

BEP i AIM –  Asset information Model/Management 
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Test kompetencji  oraz dojrzałości organizacyjnej firmy  odnoszącej się  do implementacji    

technologi  oraz metodyki BIM  według wytycznych rządu Wielkiej Brytanii.  

  

Dotyczy weryfikacja umiejętność budowy struktur organizacyjnych wewnątrz firmy.  

  

Audyt dokumentacji definiującej  proces, role z przypisanymi do nich zakresami odpowiedzialności,   

opisującej metody, procedury oraz rozwiązania techniczne   

jakie potrzebne są przy implementacji procesu zgodnego z PAS1192:2    

w kontekście realizacji inwestycji budowlanej.   

Certifikacja - Założenia  
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- Uzyskanie potwierdzenia jakości nadanego przez markę rozpoznawalną na całym świecie;   

- Poświadczenie umiejętności budowy zaufania wśród akcjonariuszy, klientów, partnerów biznesowych  

  oraz innych podmiotów pośrednio lub bezpośrednio związanych z inwestycja przez podmiot poddany certyfikacji,  

- Integracja procesu z innymi standardami  wymaganymi od firm działających w sektorze budowlanym takimi jak:  

Certifikacja - Zalety 

-  ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego  

 

-  OHSAS 18001:2007 – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy  
-  ISO 9001 – System Zarządzania Jakością;  

  

Oraz budowanie podwalin  pod wdrożenie nowych lub   połączeniu ze standardów   

- BS/ISO11000 –  Partnerstwo w Biznesie   

- ISO  55001 – Zarządzania Aktywami    

- ISO 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  

Inne instytucje prowadzące certyfikacje BIM Level 2:   

 - Building  Research Establishment (BRE) 

 - Ocean Certification  

 - Lloyd’s  Register Foundation  



 

 

 

  

 

- określony w czasie;  

- posiada merytorycznie określony zakres wymogów 

służących wygenerowaniu oczekiwanych rezultatów ,  

- wykorzystuje ograniczone zasoby; 

- wymaga zastosowania odpowiednich technik oraz 

narzędzi pomocnych w zarządzaniu i realizacji 

produktów;   

- wymaga od uczestników wiedzy, doświadczenia oraz 

kompetencji.   

BIM w domenie zarządzania projektem 

 

PROJEKT  
 

 

Działalność posiadająca wyjątkowy charakter i 

nastawiona na osiągniecie wyznaczonych celów.   



BIM koncentruje się na wydłużonym  cyklu życia produktu, ocenie i realizacji benefitow wynikających z użycia 

technologii oraz odpowiedniej metodyki. Wymusza to zastosowanie  tzw project governance czyli doktryny 

określającej metody ustanawiania, kierowania i kontroli prac nad projektem, której istnienie potwierdzone jest 

nietepującymi cechami.    

 

- fazowością przedsięwzięcia zawierająca punkty decyzyjne służące ocenie oraz weryfikacji prac nad projektem;  

- rejestracja oraz komunikowanie decyzji podjętych na końcach poszczególnych faz projektu;  

- zaakceptowanie odpowiedzialności za wdrożenie oraz utrzymanie odpowiedniej strategi zarządzania przez    

  kadry kierownicze;   

- ustanowienie jasno zdefiniowanych ról, zakresów obowiązków oraz kryterium oceny w sprawowaniu kontroli  

  nad mechanizmami wspierającymi zarządzanie projektem;  

- umiejętności łącznia zależności pomiędzy rezultatami prac nad poszczególnymi projektami ze strategia  

  skierowana na realizacje celów biznesowych;  

- możliwością przeprowadzenie niezależnego audytu lub weryfikacji informacji w wybranym momencie   

  realizacji projektu;    

- stworzenia warunków sprzyjających udoskonalaniu  jakości informacji oraz jej przejrzystym sposobie dystrybucji 

- dostępnością oraz  możliwości wykorzystania zasobów wiedzy w procesie decyzyjnym;  

BIM w domenie zarządzania projektem 



Zarządzanie projektem w środowisku  BIM 

Organizacja i zarzadzanie  

Projektowanie 

Realizacja 

Zarzadzanie obiektem 

Zarzadzanie wyposarzeniem 

oraz systemami urzadzen  

STRATEGIA PROJEKT 

KONCEPCYJNY 
PROJEKT 

BUDOWLANY 

PROJEKT 

WYKONAWCZY 
REALIZACJA ODDANIE DO 

UZYTKU 

EKSPLOATACJA 

INFORMACJA WEJSCIOWA 

PLANOWANIE 

WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY 

 ZESPOLAMI  PROJEKTU 

PUNKTY DECYZYJNE   

 DEDYKOWANE  INWESTOROWI 

ZESTAWIENIE 

WYPOSAZENIA 

(UWZGLEDNIAJACE) 

MODEL  BAZOWY (PROJEKTOWO-WYKONAWCZY)  

PRZYPISANA LOKALIZACJE:  

- OBIEKT 

- POZIOM 

- STREFA 

 

RODZAJ ELEMENTU ZDEFINIOWANY NA PODSTAWIE OPISU : 

- SYSTEMU 

- KOMPONENTU 

- RODZAJU 

- CZESC ZAPASOWEJ 

- PRACY WYMAGANEJ PODCZAS INSTALACJI / OBSLUGI / UTRZYMANIA 

- DODATKOWEJ INFORMACJI  

 

 

 

 

 

DANE 

INFORMACJA  PROJEKTOWA 

-  GRAFIKA  

INFORMACJA PROJEKTOWA -  

DOKUMENTY TEKSTOWE 

EIR BEP MIDP 

PUNKTY DECYZYJNE   

 DEDYKOWANE UZYTKOWNIKOWI 

KONTRAKT WYNAJEM ZALOZENIA 

STRATEGICZNE 

KONSULTACJE 

PRAWNE  
ANALIZA I PLAN 

OPERACYJNY  

LOD 100 LOD 300 LOD 200 LOD 400 LOD 500 

0 1 5 6 7 4 3 2 

FAZA 

PLANOWANIA 

FAZA 

PROJEKTOWA  
PRZETARGI ZAKONCZENIE 

BUDOWY 
REALIZACJA 

BENEFITOW I 

KOMENTARZE 

PROCES  

WG RIBA DPoW 1 2 5 4 3 6 

MODEL OPERACYJNY 

 (UZUPELNIANY NA BIEZACO) 

7 8 

PROCES  

WG OCG A B C D E 
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. 

BIM Jako katalizator zmian  



Od  Uczestników Projektu  wymaga się zmiany w 

kulturze pracy  w celu zwiększenia szans na 

rozwój  nowych  umiejętności pozwalających 

wykorzystać potencjał technologi w procesie 

inwestycyjnym. 

. 
THE GERMAN GYM 

BIM Integracja procesu, technologii i ludzi 

Proces jest wsparty przez informacje jest możliwa 

do zweryfikowania i zarządzania według 

odpowiednich standardów zapewniając tym samym 

większąkontrole nad inwestycj (np stosując CDE) . 

Technologia w koncepcie tzw Cyfrowego 

Budownictwa oznacza zaimplementowanie nowego 

rodzaju mechanizmu który pozwoli zwiększyć 

produktywność, przewidywalność oraz współprace 

pomiędzy uczestnikami procesu.  



INFORMACJA 
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BIM Projekcja projektu w szerszym kontekscie 

 

PROJEKT 

BIM Level 2 

 

 

Bezpieczenstwo  

 

 

Uczestnicy  

z poza 

 procesu  

 

 

Srodowisko 

Naturalne  

 
 

Technologia 

 

Sytuacja  

Ekonomiczna  

 

 

Polityka 

  

Kultura w 

branzy  

 

 

Uwarunkowania  

Socjalne 

 

Prawo 

 

Innowacja  
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Doing Better Things - ( Business portfolio) 
- ekspansja na bazie oferty usług obejmujących kompleksowa obsługę inwestycji budowlanych;  

- budowanie lepszej organizacji poprzez inwestowanie w ludzi, systemy powiązań biznesowych z 

udziałem obecnych oraz przyszłych partnerów;  

BAM Nowa Strategia 

Doing Things Better - ( Project portfolio) 
- skala i różnorodność projektów dźwignią w poprawie wydajności;  

- nacisk na większą integracja zespołów oraz efektywny przepływu wiedzy, wykorzystanie innowacji 

technologicznej jaki i innowacji w procesach zarządzania;  

Doing New Things - ( Future Portfolio) 
- inwestowanie w digital construction jako platformy umożliwiającej uzyskanie przewagi na rynku usług 

budowlanych;  

- wyjście na przeciw klientom oraz ich zwiększającym się wymogom stawianym w kontekście użycia 

nowych technologii.  
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Więcej o BAM 
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Dziękuje za uwagę   
Linki do stron  

BAM Construction http://www.bam.co.uk/ 

Royal BAM Group http://www.bam.com/ 

Kings Cross https://www.plowmancraven.co.uk/projects/kings-cross-central/ 

Autodesk http://info.bim360.com/bim-level-2-whitepaper; 

BIM Level 2 http://bim-level2.org/en/en/ 

BIM Level 3 http://www.biml3.com/ 
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