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Jak obliczyć wartość technologii BIM? 
Strategiczny wskaźnik  
zwrotu z inwestycji (ROI)
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Ekonomiczna wartość technologii BIM (modelowania informacji  
o budynku) w cyklu życia budynków  — począwszy od projekto
wania i budowy, a skończywszy na obsłudze i konserwacji  
 — jest często określana poprzez mierzenie ROI.

Wraz z rosnącą popularnością procesów BIM, które stają się  
normą w cyklu życia budynku, zmienia się rola ROI w podejmo
waniu decyzji o wyborze technologii. 

Badania przeprowadzane przez Autodesk w tym zakresie sugerują, 
że wiodące firmy poszukują szczegółowych informacji o ROI  
odzwierciedlającego ich strategię inwestowania i innowacji.

Obliczanie wartości BIM: Droga do strategicznego ROI
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Wartość i ROI z BIM w projektowaniu, budowaniu  
i zarządzaniu cyklem życia budynku
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Od chwili pojawienia się technologii BIM, firmy wdrażające  
ją próbowały ocenić w kategoriach ilościowych i jakościo
wych wpływ wprowadzanych zmian na swoją działalność. 
Popularność technologii BIM wzrasta, a branża projektowa 
i budowlana już od ponad dekady doświadcza jej finanso
wego oddziaływania. Tradycyjny i wiarygodny wskaźnik ROI 
(zwrot z inwestycji) jest niezbędny do oceny inwestycji biz
nesowych, które wymagają dużych nakładów finansowych, 
bądź są pracochłonne, tak jak wdrożenie BIM.1 

Podczas gdy niektóre firmy obliczają wskaźnik zwrotu  
z inwestycji, aby ocenić korzyści związane ze zmianą pro
cesów, inne firmy traktują tego rodzaju obliczenia jako zbyt 
trudne lub pracochłonne. Wiele z nich zauważa, że komplek
sowość i unikalność projektu ma wpływ na rezultat pomiaru.

Pomimo wielu swoich zalet analiza ROI nie jest w stanie 
przedstawić czynników niematerialnych, które są ważne dla 
firmy lub projektu, jak np. koszty możliwe do uniknięcia lub 
poprawa bezpieczeństwa. Oprócz tego systemy oraz perso
nel potrzebne do zmierzenia ROI mogą być same w sobie 
czasochłonne i kosztowne. Nie istnieje znormalizowana  
metoda obliczania ROI z wdrożenia BIM, a wiele firm 
nie przyjęło żadnych spójnych praktyk dla tego rodzaju 
pomiarów. Istnieje jednak duże zainteresowanie tym tema
tem i przekonanie o potencjalnej wartości wskaźnika ROI 
przy procesie podejmowania decyzji odnośnie wdrożenia 
BIM.2

1 Aby dowiedzieć się więcej o różnych metodach obliczania wskaźnika ROI, prosimy zapoznać się z Załącznikiem A
2  McGraw Hill Construction (2012)  

i “A utodesk 2013 BIM ROI Customer Perception Study” w Załączniku A

Wartość i ROI z BIM w projektowaniu, budowaniu  
i zarządzaniu cyklem życia budynku
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Wyzwanie jakim jest określenie ekonomicznego wpływu technologii BIM na 
branżę projektowobudowlaną cieszy się dużym zainteresowaniem badaczy. 
Oprócz badania postrzegania wskaźnika ROI przez branżę na podstawie  
ankiet i wywiadów3, w badaniach uwzględniono szczegółowe kontrole  
wyników finansowych dla określonych przypadków4 oraz szczegółowe analizy 
niektórych inicjatyw korporacyjnych5. Niniejsza praca prezentuje szeroki zakres 
badań wskaźnika ROI z BIM, które uwzględniają cykl życia projektu, analizują 
różne typy budynków, różnicują poziomy doświadczenia w stosowaniu techno
logii BIM i korzystają z wielu różnych metod obliczeniowych. 

W jaki sposób liderzy branży radzą sobie z konfliktem pomiędzy silnym prze
konaniem o wartości ROI a wyzwaniami dotyczącymi obliczania wskaźników 
inwestycji/zwrotu z BIM przy projektowaniu, budowie  
i obsłudze budynków?

Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie firma Autodesk zaangażowała się ostatnio  
w rozmowy z klientami odnośnie różnych stadiów wdrażania BIM, korzystając  
z usług dwóch niezależnych firm badawczych: King Brown Partners, Inc.  
i Scan Consulting. 

3 McGraw Hill Construction (2012) i BercerikGerber i Rice (2010)
4 Azhar et al (2008), Shen and Issa (2010), Giel and Issa (2013), and Bryde et al (2012)
5 Barlish and Sullivan (2012), Giel et. al (2010), Giel and Issa (2013)

Wartość i ROI z BIM w projektowaniu, budowaniu  
i zarządzaniu cyklem życia budynku
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W pierwszej fazie badania postrzegania przez klientów ROI  
w technologii BIM6, firmy badawcze King Brown Partners  
i Scan Consulting przeprowadziły 28 szczegółowych rozmów 
telefonicznych ze specjalistami z branży projektowej, budow
lanej i deweloperskiej w Stanach Zjednoczonych. 

Oprócz tego dane do badań były zbierane również podczas 
spotkań z kadrą zarządzającą firm w Sao Paulo w Brazylii  
i USA. Odpowiedzi uczestników zostały połączone w taki  
sposób, aby zachować anonimowość.

Badanie postrzegania przez klientów ROI  
w technologii BIM  
Profil respondenta

53%  
Projektowanie

7%  
Właściciel

29%  
Firma budowlana

11%  
Podwykonawca

6  Badania Autodesk odnośnie postrzegania przez klientów ROI w technologię BIM  
King Brown Partners and Scan Consulting (2013)

Wartość i ROI z BIM w projektowaniu, budowaniu  
i zarządzaniu cyklem życia budynku
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Czynniki ROI — kapitałowe i korzyści
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Obliczanie wartości inwestycji  
W sumie z badań wyłania się wyczerpująca lista istotnych elementów 
inwestycji i prawdopodobnych korzyści, do których dążą firmy i, które 
mogą włączyć do obliczania ROI.

Rozmowy przeprowadzone w trakcie badań Autodesk wykazały,  
że firmy rozumieją koszty związane z rozpoczęciem używania technologii 
BIM. Jednakże istnieją znaczące różnice dotyczące sposobu  pomiaru lub 
śledzenia inwestycji w BIM jako oddzielnego kosztu, wyraźnie oddzielo
nego od całości działań biznesowych.

Inwestycje następują w różnych fazach adopcji BIM w miarę rozwoju  
firmy i realizowanych projektów. Inwestycje mogą różnić się czasem 
trwania, dotyczy to w szczególności inwestycji strategicznych mających 
na celu zmiany w działalności.
  

Inwestycje początkowe
•	Platforma technologiczna (możliwości 

sprzętowe, sieciowe, przechowywania danych, 
przetwarzania w chmurze)

•	Oprogramowanie (licencje, subskrypcje)
•	Szkolenia/ponowne szkolenia
•	Infrastruktura komunikacyjna, dostęp do danych
•	Modyfikacje miejsca pracy

Koszty dotyczące projektu 
•	Zmiany w zarządzaniu projektem
•	Zakłócenia w procesach projektowych
•	Zmiany w zespołach
•	Wymagania dla danych/modeli

Nakłady strategiczne
•	Inicjatywy dotyczące planowania
•	Opracowywanie standardów
•	Monitorowanie, dokumentowanie i pomiar 

wpływu
•	Dostosowywanie, innowacyjność
•	Dodatkowy personel i/lub nowe stanowiska 

(np., dyrektor ds. technologii BIM, wsparcie IT)
•	Inwestowanie w kadrę kierowniczą

Czynniki ROI — nakłady kapitałowe i korzyści
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Istnieją trzy typy inwestycji w technologię BIM: 1) koszty początkowe przy wdrożeniu 
technologii; 2) koszty dostosowania innowacji/technologii do określonego projektu; 
oraz 3) koszty długoterminowe wspierające strategiczne zmiany biznesowe.
 
        Koszty początkowe

W szczególności w fazie rozruchu inwestycja w technologię jest uważana przez ponad 
50% respondentów za najważniejszy wydatek, jednocześnie jest uważana za nieunik
nioną cenę pozostania konkurencyjnym w branży. Jak zauważył wiceprezes jednej z firm 
architektonicznych: „Praca przy użyciu technologii BIM wymaga większej mocy oblicze
niowej i bardziej wydajnych rozwiązań sieciowych niż w przypadku tradycyjnej techno
logii CAD, a to generuje koszty”.

Bezpośrednie koszty pracy są postrzegane jako największy element składowy każdego 
projektu, ale nie różnią się wyraźnie dla projektów realizowanych w technologii BIM lub 
CAD. Firmy są świadome, że koszty zawodowego rozwoju, do których należą szkolenia 
z procesów BIM i dalsze doskonalenie nowych metod pracy, należy również uwzględnić 
przy obliczaniu inwestycji.

Koszty zawodowego rozwoju, 

do których należą  

szkolenia z procesów BIM  

i dalsze doskonalenie  

nowych metod pracy,  

należy również uwzględnić przy 

obliczaniu inwestycji. 

Czynniki ROI — nakłady kapitałowe i korzyści
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„Gdy na początku przyglądaliśmy się technologii BIM wiedzieliśmy,  
że będzie to poważna inwestycja przede wszystkim w szkolenia personelu  
w zakresie oprogramowania Revit —  jak wykorzystywać i jak robić to wy
dajnie. Wiedzieliśmy też, że przez pewien okres czasu nasi pracownicy będą 
pracować wolniej niż gdy korzystali z  AutoCAD Architecture”, powiedział 
kierownik projektu. 

 
Koszty dostosowania technologii BIM do projektu 

Wraz z rosnącym zastosowaniem BIM w projektach 32% respondentów 
stwierdziło, że w celu dostosowania technologii BIM do procesów obo
wiązujących w danej firmie niezbędne są dodatkowe inwestycje w nowych 
pracowników (np. nowe stanowiska: manager BIM, więcej osób w dziale 
IT). Wykonawca z branży elektrycznej stwierdził: „Jeśli istnieje jedna rzecz, 
której jako branża musimy być świadomi, to jest to gromadzenie doświad
czenia, które pozwoli nam docenić zalety tej nowej technologii”.

Czynniki ROI — nakłady kapitałowe i korzyści
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Koszty długoterminowe 
 

Długoterminowe koszty strategiczne, jak np. inwestowanie w opracowywanie stan
dardów, również powinny być częścią wyliczeń ROI. Jednakże tego rodzaju koszty są 
trudne do oszacowania. Firmy uważają również, że poważnym wyzwaniem jest wyli
czenie takich kosztów, jak zakłócenia w procesach projektowych i spadek wydajności 
w trakcie wdrażania i wczesnych faz wykorzystywania technologii BIM. Wysiłek nie
zbędny do zmiany procesów wewnętrznych — jak np. integracja danych i informacji 
w modelu we wczesnej fazie projektu — musi zostać uwzględniony w celu wykona
nia kompletnych obliczeń wartości inwestycji.

Firmy uważają,  

że poważnym wyzwaniem  

jest obliczenie takich kosztów, 

jak zakłócenia w przepływie pra-

cy i spadek wydajności  

w trakcie wdrażania  

i wczesnych faz  

wykorzystywania  

technologii BIM.

Czynniki ROI — nakłady kapitałowe i korzyści
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Określanie korzyści  
Studium przypadków oraz badania Autodesk dotyczące postrzegania ROI  
z BIM pozwoliły określić wiele korzyści, które wspierają proces obliczania zwro
tu finansowego7. Praktycznie wszyscy klienci Autodesk biorący udział w bada
niach zgodzili się, że technologia BIM stanowi usprawnienie sposobu projekto
wania budynków i oferuje wiele korzyści dla uczestników projektu, jak również 
dla właściciela budynku w cyklu życia projektu. 

„Nie była to typowa decyzja finansowa. Zdecydowaliśmy, że jeżeli wszyscy  
podążają w kierunku nowych technologii, to również i my musimy wykonać 
taki ruch, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku”, powiedział wiceprezes  
jednej z firm architektonicznych. „Dla właścicieli oznacza to, że ich budynek 
będzie gotowy wcześniej. Na przykład im wcześniej szpital zacznie przyjmować  
pacjentów, tym szybciej zacznie przynosić dochody. Budynków nie buduje się 
tylko dla przyjemności”, zauważył jeden z projektantów.

7 McGraw Hill (20072012), Barlish i Sullivan (2012), Qian (2012),. 
   Bryde et al (201103), BercerikGerber i Rice (2010).

Czynniki ROI — nakłady kapitałowe i korzyści
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Szczegółowa ocena zwrotu z inwestycji w technologię BIM uwzględnia  
trzy aspekty:

Organizacyjny   
w zależności od tego, czy korzyści są mierzone na poziomie projektu,  
czy też na poziomie firmy 

Typ uczestnika   
jaką rolę odgrywa firma w realizacji danego projektu 

Doświadczenie   
doświadczenie w stosowaniu technologii BIM na poziomie  
zespołu projektowego i całej firmy

Rozważając stopień wdrożenia BIM i oceniając ROI w tych trzech wymiarach 
firmy mogą lepiej zrozumieć, jak w sposób można połączyć proces pomiaru 
wskaźnika z technologią w celu osiągnięcia kolejnych poziomów BIM.

“Technologia  
BIM umożliwiła  
nam pozostanie na  
rynku w wybranym  
miej scu, a podczas gdy inne  
firmy przechodzą na BIM, 
chcieliśmy oczywiście pozostać 
ważnym graczem. Uważam,  
że wzmocniliśmy naszą pozycję 
pod względem udziału  
w rynku i po prostu dlatego,  
że jesteśmy gotowi realizować 
takie projekty, które wcześniej 

nie byłyby możliwe.”  

– Dyrektor w firmie projektowej

Czynniki ROI — nakłady kapitałowe i korzyści
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Biznesowy wymiar zwrotu z inwestycji w technologię BIM
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Aspekt organizacyjny BIM
Poziom projektu
Gdy firma podejmuje decyzję o zastosowaniu BIM, czynniki decydujące o przyjęci tej technologii określają ważne cele, 
które mają wpływ na sposób osiągania zwrotu z inwestycji. W niektórych przypadkach uczestnicy badania twierdzili, 
że wdrożenie BIM dla realizowanego projektu spowodowane było wymogiem klienta.

W takim przypadku firma będzie poszukiwać zwrotów z inwestycji wynikających z udanej i rentownej realizacji  
projektu przy użyciu technologii BIM. Jak powiedział jeden ze specjalistów budowlanych: „Mieliśmy świetnego klienta, 
który chciał brać czynny udział w projekcie. Powiedzieliśmy więc ‚Jeśli jest taka możliwość, to czemu nie’! Technologia 
BIM umożliwiła nam ukończenie projektu na kilka miesięcy przed terminem w porównaniu do podobnego projektu, 
który realizowaliśmy wcześniej z tym samym właścicielem”.

Wiceprezes jednej z firm budowlanych zauważył, że „Największa korzyść ze stosowania technologii BIM polega na 
tym, że właściciel może odebrać gotowy budynek na trzy do czterech miesięcy przed planowanym terminem. Jest to 
wielka korzyść dla całej branży w przypadku, gdy mamy do czynienia z projektami wymagającymi szybkiej realizacji”.
 

Biznesowy wymiar ROI z BIM 
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Klienci Autodesk stwierdzili, że technologia BIM zapewnia rzeczywiste  
i materialne korzyści na poziomie projektu – takie jak mniejsza liczba zapytań 
ofertowych, jak również korzyści niematerialne, które są trudniejsze do zmie
rzenia, ale które uwzględniają możliwość wydajnego analizowania dodatko
wych opcji projektu i zwiększanie wartości projektu poprzez parametryczne 
usprawnienia projektu:

    Zmniejszenie liczby odpadów 
„Zauważyliśmy znaczne oszczędności wynikające z projektowania, budowy  
i wznoszenia konstrukcji stalowych projektowanych przy użyciu technologii BIM, 
do tego stopnia, że nie tylko zalecamy stosowanie technologii BIM innym, ale 
zawarliśmy umowę z jednym z producentów, który będzie używać technolo-
gii BIM do projektowania wszystkich naszych konstrukcji stalowych, ponieważ 
oszczędności z tego tytułu są tak znaczące”.

   Improved design quality 
„Zauważyliśmy, że wskaźnik zmian w zamówieniach zmniejszył się z około 2,5% 
do około 1,6% dzięki możliwościom koordynacji, jakie oferuje technologia BIM. 
Oszczędzamy dużo czasu i unikamy wielu problemów w miejscu budowy”. 
– Właściciel firmy architektonicznej. 

Biznesowy wymiar ROI z BIM 
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   Mniejsza liczba błędów 
“Cieszę się, że jestem w stanie zmniejszać koszty pracy 
i realizować projekty szybciej, z mniejszą liczbą błędów. 
Wraz ze zdobywanym doświadczeniem wdrożona tech-
nologia BIM umożliwi nam pracę nad zintegrowanymi 
projektami, ponieważ nauczymy się nie tylko lepiej wyko-
rzystywać oprogramowanie, ale również pracować we-
dług innego modelu ryzyka. Myślę, że największa korzyść 
polega na tym, iż technologia ta umożliwia nam wykony-
wanie prac, które chcemy wykonywać i jednocześnie są 
zyskowne”. 
– Dyrektor w firmie projektowej

   Lepsza komunikacja pomiędzy klientem  
a zespołem projektowym i budowlanym 
“Zaprezentowaliśmy projekt 400 osobom przy użyciu ani-
macji wygenerowanych bezpośrednio z oprogramowania. 
Po prezentacji nadszedł czas na zadawanie pytań. Padło 
tylko jedno pytanie o jakieś prysznice i po otrzymaniu  

odpowiedzi powiedzieli: ‘Jest świetnie. Wiemy, co dostanie-
my. Zróbmy to”. 

   Usprawniona realizacja projektu poprzez efek-
tywne wykorzystanie zasobów, większe bezpie-
czeństwo i dokładne harmonogramy 
“Korzyść numer jeden: zmniejszenie liczby spraw sądo-
wych i reklamacji”. 
– Wykonawca robót elektrycznych 

   Szybsze uzyskiwanie pozwoleń i redukcja ryzyka 
“Realizacja projektów polega na zmniejszaniu ryzyka  
i uważam, że technologia BIM jest narzędziem pomaga-
jącym nam zmniejszać ryzyko dla właściciela, ponieważ 
wszyscy począwszy od projektanta, poprzez budowni-
czych i skończywszy na kliencie zwracamy na to uwagę”. 
– Dyrektor, firma architektoniczna i inżynieryjna

Biznesowy wymiar ROI z BIM 
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Poziom firmy 
Zwiększające się zastosowanie BIM w wielu projektach lub rozwinięcie BIM do strategii biz
nesowej, musi skutkować zmianą postrzegania ROI, które powinno odzwierciedlać korzyści 
również na poziomie firmy, na przykład możliwość współpracy z nowymi klientami. Podczas 
rozmów odnośnie ROI z BIM respondenci wskazali usprawnienia w procesach projektowych 
i pracy zespołów. Jak zauważył jeden z właścicieli firmy budowlanej, „Dochody netto mogą 
być większe dzięki stosowaniu technologii BIM. Możemy teraz wykonywać prace przy użyciu 
600 osób, które zwykle wykonywaliśmy przy użyciu 650”.

Wśród innych korzyści wymieniano te dotyczące kompetencji i utrzymania personelu. Jeden 
z architektów stwierdził, „Nie mógłbym sobie wyobrazić absolwenta szkoły, który chciałby 
pracować w firmie niewykorzystującej technologii BIM. Jest to szczególnie widoczne w okre
sie zatrudniania nowych pracowników”.

Możliwości rozbudowania modelu biznesowego lub nowych usług, jak np. zapewnienie  
jakości lub przygotowania modelu stanowią również korzyści na poziomie firmy. Bogate  
w dane modele dają możliwość oferowania nowych usług dla klientów, ponieważ dane  
zostają lepiej zintegrowane w procesy obsługi i konserwacji budynków.

Bogate w dane  

modele dają możliwość 

oferowania nowych  

usług dla klientów, 

ponieważ dane zostają lep-

iej zintegrowane  

w procesy obsługi  

i konserwacji budynków.

Biznesowy wymiar ROI z BIM 
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Zwroty z inwestycji na poziomie firmy może być trudno przypisać jedynie wdrożeniu technologii BIM. Jeśli firmy badają swój stan 
biznesowy przy użyciu tradycyjnych danych, jak np. rentowność, czynniki ryzyka, liczba reklamacji, liczba zdobytych lub straconych 
zamówień czy powtarzające się zlecenia dla tego samego klienta, to rzeczywisty wpływ BIM na te wkaźniki może być trudny do  
oddzielenia od innych czynników.

Jeden z wykonawców stwierdził: „Jest dużo trudniej zmierzyć takie korzyści, jak np. większe możliwości wynikające z lepszych  
wyników. Oczywiście, jeżeli wykonasz dobrą robotę dla właściciela, będzie on chciał zatrudnić cię jeszcze raz”.

Biznesowy wymiar ROI z BIM 
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Korzyści biznesowe z obliczania ROI z BIM ze względu na typ 
uczestnika
Drugim czynnikiem dla określania ROI z BIM jest typ firm zaangażowanych w realizację 
projektu. Badani respondenci ujawnili, że ocenę ROI przeprowadzają różnie ze względu  
na ich rolę w projekcie. W zależności od tego czy technologię BIM wykorzystuje się jako 
narzędzię do projektowania, budowy czy zarządzania.

Jest to spójne z innymi badaniami, które pokazały różne poglądy stron zaangażowanych 
w realizację projektu. Na przykład właściciele budynków jako główne korzyści postrzegają 
wielostronną komunikację i ulepszone procesy projektowe.

Z drugiej strony architekci i inżynierowie stawiają na produktywność i komunikację. Wyko
nawcy z kolei, jako największe zalety technologii BIM wymieniają produktywność i niższe 
koszty.8 „Eliminacja poprawek stanowi w tej chwili największą korzyść w naszej branży”, 
powiedział jeden z wykonawców. „Jesteśmy w stanie wirtualnie spojrzeć na przestrzeń, 
zlokalizować niezbędne elementy, miejsce kolizji i naprawić to w sposób wirtualny”.

W tabeli na następnej stronie przedstawiono poszczególne odpowiedzi respondentów  
badania przeprowadzonego przez Autodesk w 2013 roku na temat postrzegania przez 
klientów ROI.

8 McGraw Hill Construction (2012)

Właściciele budynków  

jako główne korzyści 

postrzegają wielostronną 

komunikację i ulepszone  

procesy projektowe.  

Wykonawcy jako  

największe korzyści  

z używania technologii BIM 

wymieniają produktywność  

i niższe koszty.

Biznesowy wymiar ROI z BIM 
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Biznesowy wymiar ROI z BIM 

Projektowanie Budowa Właściciele

Przyjęcie  
technologii BIM

Szeroko rozpowszechnione Zaczyna być wdrażane i wrasta  
zainteresowanie

Wielu zna BIM, ale mała liczba aktywnie 
korzysta z tej technologii i dokładnie ją 
rozumie

Kluczowe korzyści Lepsza współpraca ze stronami 
zaangażowanymi w realizację projektu

Mniejsza liczba poprawek, mniej zmian  
w zleceniach

Eliminuje znaczącą liczbę zmian. 

Usprawnia procesy zarządzania budową

Idealne do szacowania i przedmiaru 
materiałów 

Może skrócić czas realizacji projektu

Zapewnia bardziej wydajne procesy 
zarządzania, obsługi i napraw

Powiązane koszty Wymaga więcej czasu na pełne wprowa
dzenie danych do modelu

Projektanci mogą poświęcić więcej czasu 
na sprawdzanie alternatywnych rozwiązań 
projektowych

Wymaga zmian w procesach biznesowych 
i inwestycji w technologię, aby zapewnić 
pełną realizację

Trudne do określenia poza inwestycją  
w oprogramowanie

Zainteresowanie 
ROI

Nie jest szczególnie pomocne przy podej
mowaniu decyzji o używaniu technologii 
BIM

Zainteresowanie zrozumieniem kosztów 
ukrytych, jak również możliwościami do
chodów

Nie dotyczy bezpośrednio, ponieważ de
cyzje nie są zwykle podejmowane przez tą 
grupę

Zainteresowani, potrzebują szkolenia dot. 
najlepszego wykorzystania technologii BIM

Perspektywy BIM BIM musi pozostać. Sprawia, że wykony
wane prace są bardziej złożone, ale „jest 
właściwym krokiem“.

Ulepszenie, które powinno być stosowane 
we wszystkich projektach.

Duży potencjał, coraz częściej standardowy 
wymóg dla uczestników projektów

Ocena BIM w zależności od typu uczestnika projektu
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Właściciele budynków są dużo bardziej zainteresowani obliczeniem ROI.  
Jak powiedział właściciel firmy architektonicznej, „Ta technologia największe 
korzyści przynosi właścicielom projektów, szczególnie pod względem zmian 
w zleceniach, których unika się podczas realizacji projektu. Od strony  
budowlanej istnieją znaczne korzyści począwszy od eliminacji poprawek,  
a skończywszy na poprawie bezpieczeństwa. Ponadto jesteśmy w stanie dać 
właścicielom gotowy model powykonawczy, który jest dla nich bardzo  
pomocny”.

Projektanci, podobnie jak właściciele, wyrażają zainteresowanie ROI, 
który może pozwolić lepiej ocenić ich możliwości 

Wiele firm wcześnie przyjęło technologię BIM w oparciu o przeświadczenie, 
że ich firmy będą mieć lepszą pozycję na rynku i lepsze możliwości współpra
cy z podmiotami z sektora publicznego

Biznesowy wymiar ROI z BIM 
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ROI ze względu na doświadczenie 
Kolejny aspekt ROI to poziom doświadczenia w używaniu technologii BIM. 
Podczas przejścia z technologii 2D do początkowej fazy implementacji techno
logii BIM firmy obliczają ROI w celu określenia, czy inwestycja w technologię 
będzie w ogóle opłacalna. Jednakże, gdy firmy przejdą przez fazę wstępną 
wdrożenia BIM, ROI zmienia się w bardziej szczegółowe narzędzie do oceny 
działań podejmowanych w odniesieniu do strategii firmy.

Ostatnie badania wykazują istnienie zależności pomiędzy różnymi poziomami 
doświadczenia w używaniu technologii BIM a wskaźnikiem ROI. Wysoki ROI 
dotyczy większości zaawansowanych użytkowników technologii BIM, a tylko 
20 procent użytkowników o małym doświadczeniu.9 

„Technologia BIM to doskonałe narzędzie przynoszące duże korzyści, jeśli  
znajduje się w rękach doświadczonych projektantów. Po przeszkoleniu nasz 
doświadczony personel jest w stanie wykonać więcej pracy w tym samym  
czasie”, stwierdził właściciel firmy projektowej.

9 McGraw Hill Construction (2012)

Biznesowy wymiar ROI z BIM 



nextback24

Wielu klientów z istotnym doświadczeniem w technologii 
BIM stosuje wewnętrzne procedury do mierzenia poziomu 
doświadczenia, oceny kompetencji firmy i zachęcania  
pracowników do rozwijania niezbędnych umiejętności.  
W regionach, w których instytucje rządowe stosują  
procedury zachęcające do stosowania technologii BIM, jak 
np. w Wielkiej Brytanii, doświadczenie lub poziomy doświad
czenia są oficjalnie zdefiniowane w celu zapewnienia przej
rzystości i zachęcania użytkowników do podnoszenia pozio
mu zaawansowania.10 Wraz z przechodzeniem firmy  
z jednego poziomu zaawansowania na inny różne pomiary 
dostarczają informacji o ROI.

10 BIM Industry Working Group (2011)

Badanie postrzegania 
przez klientów 
wskaźnika ROI z BIM 
Praktyki pomiaru

(Fig. 3).

54%  
Pomiar innych  

czynników

7%  
Pomiar ROI  

w przeszłości

21%  
Mierzenie 

ROI na bieżąco

18%  
Brak 

pomiaru

Biznesowy wymiar ROI z BIM 
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Okazało się, że dla respondentów z dużym doświadczeniem w używaniu tech
nologii BIM zmierzenie wskaźnika ROI jest dużo trudniejsze. Siedem procent 
firm najbardziej doświadczonych w technologii BIM, które stosowały rygory
styczne podejście do ROI, doszło do punktu, w którym firma przeszła w całości 
na procesy oparte na modelu i nie uważa pomiaru ROI z BIM za czynnik kry
tyczny w procesie podejmowania decyzji.

Jeden z menadżerów odpowiedzialny za technologię BIM w firmie budowlanej 
skomentował w następujący sposób fazę zaawansowanego używania techno
logii BIM: „Przez lata pieczołowicie obliczaliśmy wskaźnik ROI dla każdego po
jedynczego projektu, ponieważ ciągle znajdowaliśmy się w fazie uzasadniania 
wyboru technologii BIM. Po przeanalizowaniu ponad 100 projektów doszliśmy 
do wniosku, że osiągaliśmy od trzykrotnego do pięciokrotnego zwrotu nakła
dów włożonych w realizację projektu. Ostatecznie doszliśmy do punktu,  
w którym stwierdziliśmy, że to jest właśnie nasz zwrot z inwestycji. Obecnie 
posiadamy właściwą wiedzę, gdzie jest prawdziwa wartość BIM”

Biznesowy wymiar ROI z BIM 
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  Projekt i komunikacja 
•	 Poprawne zrozumienie zakresu projektu
•	Wyższa jakość, mniejsza liczba problemów  

z gwarancjami
•	Wydajność projektu, parametrycznie  

skoordynowana dokumentacja
•	Analizy energetyczne oparte na modelach

  Kontrola zakresu
•	Optymalizacja całkowitego czasu trwania 

projektu
•	Mniejsza liczba zapytań ofertowych
•	Mniejsza liczba zmian w zleceniach
•	Mniejsza liczba zmian dokonywana przez 

właścicieli

  Faza poprzedzająca prace  
  budowlane
•	 Łatwiejsza i szybsza wizualizacja  

dla wykonawców generalnych,  
podwykonawców i inspektorów

•	Wizualizacja 3D i 4D wydajności  
logistycznej/harmonogramu prac

•	Zorganizowane i efektywne zarządzanie 
dokumentacją

•	Szybsza, dokładniejsza wycena

 Procesy budowlane
•	Wielkość zespołów
•	Zmniejszenie kosztów drukowania, pakowa

nia, kopiowania, wysyłki/odbioru, dystrybucji
•	Mniejsze wymagania ogólne dla generalne

go wykonawcy i podwykonawców
•	Krótszy harmonogram
•	Niższe ceny, mniejsze ryzyko  

dla podwykonawców
•	Prefabrykacja i dostawy justintime
•	Większe bezpieczeństwo, kontrola prac  

i personelu

  Obsługa/konserwacja
•	 Szybsze uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie obiektu
•	Przyspieszenie procesu przekazywania
•	Cyfrowe informacje wspomagające  

utrzymanie obiektu

Jakie korzyści  
z technologii BIM osiągają 
firmy i ekosystemy?

Podczas rozmów z zespołami 
projektowymi, konstrukcyjnymi  
i klientami z całego świata firma  
Autodesk uzyskała wiedzę o indywi
dualnych korzyściach dla firm,  
jak również o możliwościach syste
mowych dla zwrotu z inwestycji.  
Wykorzystanie wskaźnika ROI  
w procesach decyzyjnych dotyczą
cych technologii wiąże się z dokona
niem oceny i ustaleniem priorytetów 
dla możliwości danej firmy.

Mierzenie wpływu zmian w procesach 
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W tabelach poniżej przedstawiono przykłady pomiarów związanych z potencjalnymi ko
rzyściami, jakie firmy mogą stosować w celu oceny postępu prac i wskaźnika ROI. 

Na przykład jeśli rezultatem projektu ma być „wydajne wykorzystanie zasobów” z powo
du dopasowanej „wielkości zespołu” w fazie prowadzenia prac budowlanych firma może 
zgodzić się na zwiększenie specjalizacji zespołu pracującego w oparciu o technologię 
BIM. Informacje zwrotne o skuteczności przyjętej strategii mogą pochodzić z danych  
o czasie przeznaczonym na wykonanie określonych zadań w każdej fazie projektu  
i porównaniu ich z danymi dla podobnych projektów.

W innym przypadku dla zespołu podstawową korzyścią może być mniejsza liczba  
„zapytań ofertowych”. Zmiana procesu w celu zdefiniowania odpowiedzialności i pozio
mu opracowania dla modeli powinna być łączona z liczeniem ilości zapytań ofertowych  
i godzin przeznaczonych na odpowiedzi.

Czynniki takie, jak np. „zrozumienie zakresu projektu” lub „poziom komfortu właściciela” 
można śledzić według wyników, które są oceniane na podstawie określonej wcześniej 
metody, np. w formie kwestionariuszy dla personelu i menadżerów w kluczowych  
miejscach harmonogramu projektu.

 

“Aspekt socjalny, lepsze meto-

dy dostawy i zmniejszenie liczby 

spraw sądowych stanowią  

największe korzyści. Oprócz  

tego możliwość innowacji jest 

obecnie dużo większa niż było to 

możliwe na przykład 30 lat temu. 

Posiadamy zaskakującą możli-

wość odczuwania długotrwałych 

korzyści poprzez wykorzystywa-

nie innowacji w naszych trady-

cyjnych procesach”.

– Dyrektor ds. technologii  
w firmie podwykonawczej

Mierzenie wpływu zmian w procesach 
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Projekt i komunikacja Opcje zmiany procesu Pożądane wyniki Potencjalne miary dla zwrotu i z inwestycji

Poprawne zrozumienie zakresu projektu Udostępniane modeli 3D i danych  
dla wszystkich stron zaangażowanych  
w realizację projektu

Oferty projektowe i budowlane 
odzwierciedlają dokładny zakres, a zakres  
i geometria są bardziej stabilne 

OSZCZĘDNOŚCI: Mniejsza liczba zmian w zakresie  
i mniejsza liczba błędów popełnianych przez pod
wykonawców

Wyższa jakość, mniejsza liczba problemów  
z gwarancjami

Jasne wymogi instalacyjne z instrukcjami 
montażu 

Projekt wpływający na efektywność  
budowy; projekt z mniejszą liczbą błędów

OSZCZĘDNOŚCI: Mniej poprawek i mniej zapytań ofer
towych. Koszt roszczeń gwarancyjnych i inne problemy 
związane z zarządzaniem obiektem/budynkiem.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU, UNIKANIE KOSZTÓW:  
Naprawianie błędów

Wydajność projektu, parametrycznie  
skoordynowana dokumentacja

Zmiany w jednym arkuszu są automatycznie 
odzwierciedlane we wszystkich dokumen
tach, szybsza i bardziej wszechstronna  
koordynacja, spójność dokumentacji

Wydajne tworzenie i koordynacja opcji  
projektowych

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU: Czas poświęcany na opracow
anie projektu, dokumentację, koordynację.  
Mniejsza liczba zmian i poprawek.

Analizy energetyczne oparte na modelach Szybkie i łatwe obliczenia dla zużycia energii, 
światła dziennego, wiatru, poziomu komfor
tu, ruchu, LEED; wizualizacje

Spełnienie wymagań dla wydajności  
energetycznej

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU: Czas poświęcony na projek
towanie; porównywanie kosztów energii. Oszczędność 
energii.

Kontrola zakresu      

Całkowity czas projektowania Możliwość opracowywania dodatkowych 
opcji projektowych

Wyższa jakość, satysfakcja klienta  
i użytkownika obiektu

WARTOŚĆ: Ankiety badające satysfakcję klienta  
i użytkownika obiektu; rozpoznawalność projektu

Mniejsza liczba zapytań ofertowych Strategia jednego modelu, przejrzyste  
definiowanie odpowiedzialności, poziomów 
szczegółowości, strategii międzyoperacyjnej

Wydajne wykorzystywanie zasobów  
i wiedzy. Mniejsza liczba opóźnień  
w oczekiwaniu na informacje.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU: Czas poświęcany na udzielanie 
odpowiedzi zapytania ofertowe; liczba zapytań  
ofertowych

Mniejsza liczba zmian w projekcie Szybsze uzyskiwanie pozwoleń na 
użytkowanie obiektu; mniejsza liczba  
problemów podczas budowy

Lepsze zrozumienie projektu; zdolność 
rozwiązywania problemów podczas budowy

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU: Czas poświęcany na zmiany  
projektowe. 

Mniejsza liczba zmian dokonywanych  
przez właścicieli

Lepsza komunikacja z właścicielem/klientem, 
lepsze zrozumienie zakresu projektu  
i metodologii

Wysoki poziom komfortu właściciela WARTOŚĆ: Opinie właściciela/klienta

Tabela 1a: Korzyści technologii BIM w odniesieniu do zmian, wyników i miar

Mierzenie wpływu zmian w procesach 
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Faza poprzedzająca prace budowlane Opcje zmiany procesu Pożądane wyniki Potencjalne miary dla zwrotu z inwestycji

Łatwiejsza i szybsza wizualizacja dla generalnych 
wykonawców, podwykonawców i inspektorów

Szerszy dostęp stron zaangażowanych  
w realizację projektu do różnych widoków  
projektu 

Lepsze zrozumienie specyfiki projektu WARTOŚĆ ELEMENTÓW DOSTAWY: Stworzone, wykorzy
stane wizualizacje; ocena użyteczności wizualizacji przez 
wszystkie strony zaangażowane w realizację projektu

Wizualizacja 3D i 4D wydajności logistycznej  
harmonogramu prac

Testowanie i upraszczanie czynności logistycznych 
oraz harmonogramu dot. prac budowlanych, 
bezpieczeństwa i systemów

Lepsze zrozumienie projektu i systemów; 
wydajność procesu budowlanego

WARTOŚĆ WYNIKÓW: Opinie nt. zrozumienia projektu  
i systemów

Oszczędności: mniejsza liczba poprawek

Zorganizowane i efektywne zarządzanie dokumentacją Prowadzenie telekonferencji z możliwością  
nanoszenia komentarzy, poprawek do projektu

Wydajne wykorzystywanie czasu specjalistów  
w danej dziedzinie

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU: Czas poświęcany  
na zapisywanie i dokumentację decyzji,  
komunikacji

Szybsza, dokładniejsza wycena Ustalanie praktyk pomiarowych, automatyzacja  
procesów wyceny

Analizowanie większej liczby opcji; zwiększenie 
dokładności wycen; wydajne wykorzystywanie 
zasobów

OSZCZĘDNOŚCI: Zmniejszenie rozbieżności cenowych, 
lepsze wykorzystanie  zasobów

Procesy budowlane      

Określanie wielkości zespołów Zwiększenie specjalizacji zespołu 
wykorzystującego technologię BIM

Wydajne wykorzystywanie zasobów, wiedzy OSZCZĘDNOŚĆ CZASU:Czas poświęcony na określone 
zadania w każdej fazie projektu

Zmniejszenie kosztów drukowania, pakowania,  
kopiowania, wysyłki/odbioru, dystrybucji

Zmniejszenie zapotrzebowania na dokumentację 
drukowaną

Wydajne przekazywanie dokumentacji i informa
cji; każdy zespół ma wiedzę o aktualnym etapie

OSZCZĘDNOŚCI: Koszt duplikacji oraz  
wysyłki/odbioru

Mniejsze wymagania ogólne dla generalnego 
wykonawcy i podwykonawców

Zmniejszenie liczby nieprzewidzianych zdarzeń  
poprzez dokładną realizację projektu 

Wydajne wykorzystywanie zasobów, wiedzy OSZCZĘDNOŚCI: Zmiany w zakresie działań, mniejsze 
koszty 

Zmiany w harmonogramie projektu Mniejsza zależność od zmian w dokumentacji  
zakresu projektu 

Zmniejszenie ryzyka, zmniejszenie liczby  
poprawek.

OSZCZĘDNOŚCI: Mniejsze koszty

Niższe ceny, mniejsze ryzyko dla podwykonawców Proces dopasowania pracy różnych zespołów  
podwykonawców

Zmniejszenie liczby roszczeń i reklamacji OSZCZĘDNOŚCI: Niższe ceny ofertowe, mniejsza liczba 
roszczeń i reklamacji

Prefabrykacja i dostawy justintime Cyfrowe monitorowanie łańcucha dostaw  
i materiałów

Ramy czasowe dla harmonogramu, wcześniejsze 
przystępowanie do prac

OSZCZĘDNOŚCI CZASU: Określanie kluczowych etapów 
(kamieni milowych) w harmonogramie (+/ dni)

Lepsze bezpieczeństwo, kontrola prac i personelu Lepsze planowanie i monitorowanie Przewidywalność, zmniejszenie ryzyka OSZCZĘDNOŚCI: oszczędności w planowaniu i kontroli, 
mniejsza liczba problemów, wypadków

Obsługa/konserwacja      

Szybsze uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu Eliminacja zbędnego dostępu do miejsca budowy Ramy czasowe dla harmonogramu, wcześniejsze 
przystępowanie do prac

OSZCZĘDNOŚCI: Potrzeba drugiego obiektu, koszty  
przekazywania prac

Przyspieszenie procesu przekazywania Wydajniejszy przepływ informacji dla właściciela

Cyfrowe informacje wspomagające konserwację  
budynku

Wydajniejsze wykorzystanie danych do lepszego 
zarządzania obiektem

Przekazywanie danych CZAS: prace poświęcone na zgromadzenie danych  
o obiekcie Oszczędności: niższe koszty konserwacji

Tabela 1b: Korzyści technologii BIM w odniesieniu do zmian w procesach, wyników i miar

Mierzenie wpływu zmian w procesach 
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Badania wskaźnika ROI z BIM sugerują, że dla firm które wdrożyły technologię BIM, pomimo trudności z dokładnymi obli
czeniami, pomiar ten jest ważną praktyką pozwalającą ocenić czy warto wdrażać innowacyjne technologie. 75% klientów 
uczestniczących w badaniach odpowiedziało, że ich firmy oceniają wpływ technologii BIM na ich działalność. Jednakże, 
tylko 21% dokonywało pomiaru wskaźnika ROI. Pozostali mierzyli inne wskaźniki, jak np. zdolności do ukończenia projek
tów przy wykorzystaniu mniejszych zespołów lub w krótszych terminach.

Istnieje duże zainteresowanie zastosowaniem wskaźnika ROI do oceny określonych korzyści z technologii BIM, gdy firmy 
osiągną pierwszy poziom zaawansowania w tej technologii. Interesujące jest to, że siedem procent firm poinformowało 
o zaprzestaniu obliczania ROI z BIM, powtarzając obserwację, że technologia staje się niewidoczna, gdy jest powszechnie 
używana.

 

Osiąganie zamierzonych korzyści, śledzenie inwestycji w czasie i mierzenie zwrotu pomaga firmom  
dokonywać wyboru z całego zakresu technologii/procesów i planować strategiczne zmiany biznesowe. 
Oprócz tego firmy są zgodne, że ROI może być dla zespołów wewnętrznych, menadżerów lub grup  
pracowników strategicznym narzędziem do uzasadniania zmian w procesach lub do demonstrowania 
potencjalnej wartości nowej metody.

Strategiczny wskaźnik ROI — kluczowe wnioski
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Firmy posiadające duże doświadczenie w stosowaniu BIM zauważyły, że 
ROI jest ważnym czynnikiem udanej współpracy z właścicielami budynków, 
gdyż właśnie wśród tej grupy nieustannie wzrasta świadomość technologii 
BIM, jej korzyści dla realizacji projektów i potencjału dla zmiany procesów 
dotyczących obsługi i konserwacji budynków. Dostawcy usług rozumieją, 
że strategiczne stosowanie ROI może służyć do demonstrowania własnych 
kompetencji klientom, zwiększania wartości poprzez podejmowanie decyzji 
na podstawie danych i zapewniania konkurencyjności.

Poprzez opracowanie jednolitych praktyk określania ROI z BIM firmy mogą 
tworzyć kompleksowe pomiary, analizy w różnych formatach do celów po
równawczych i oceny kluczowych wskaźników wydajności. Będąc nie tylko 
narzędziem do podejmowania decyzji, dyscyplina w obliczaniu ROI może 
wspierać określanie priorytetów i wewnętrznych zmian prowadząc do lep
szej wydajności biznesowej.
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Badania akademickie dostarczają rekomendacji i procedur dla liderów bran
ży w celu optymalizacji strategii począwszy od wstępnego przyjęcia techno
logii BIM, a kończąc na bardziej zaawansowanych poziomach.11 Ważnymi 
strategicznymi czynnikami dla firm jest kompetencja pracowników, wspie
ranie kultury pracy zespołowej i możliwości zespołów. Dzięki stosowaniu 
wskaźnika ROI do oceny inicjatyw związanych z technologią BIM mających 
na celu zwiększanie wydajności pracowników i zespołów, firmy mogą  
określać priorytety dla inwestycji12, które będą wspierały rozwój bizneso
wy13 lub zwiększały poziom kompetencji.14

Ustalenie pozycji firmy w ramach trzech aspektów wskaźnika zwrotu  
z inwestycji w technologię BIM pozwala firmom mierzyć początkową  
implementację i planować dalszy rozwój. 

11  Qian (2012)
12  Lawler III i Worley (2006)
13  National BIM Standard (2012)
14  Succar (2009)
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Kluczowe wnioski

Praktyki mierzenia i oceny ROI różnią się między sobą. 21% firm poddanych badaniom przy podejmowaniu  
decyzji korzysta z ROI, 53% firm próbuje używać tego wskaźnika, ale stanowi to dla nich poważne wyzwanie,  
natomiast 7% firm z dużym doświadczeniem w projektach BIM rezygnuje z tego wskaźnika na rzecz innych. 

ROI sprawdza się jako narzędzie pomocne w ocenie różnych opcji, do przekonywania stron zaangażowanych 
w realizację projektów i klientów, gdy firma zacznie używać BIM do nowych zastosowań.

Ważne jest przestrzeganie procedur  określonych dla trzech aspektów ROI z BIM —  organizacyjnego, typu 
uczestników projektu i doświadczenia — gdy firma opracuje plan realizacji usług w oparciu o technologię BIM.

Zalecane jest stosowanie wewnętrznych spójnych praktyk pomiaru bieżących projektów, aby stworzyć  
niezbędną platformę dla ROI i stosowania technologii BIM.

Strategiczny wskaźnik ROI — kluczowe wnioski
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