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ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIEOGRANICZAJĄC SIĘ WYŁĄCZNIE DO DOROZUMIANYCH  
GWARANCJI PRZYDATNOŚCI LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU JAK RÓWNIEŻ GWARANCJI NIE NARUSZANIA PRAW DOTYCZĄCYCH TYCH MATERIAŁÓW.  
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LUB PUBLIKOWANIEM TEGO DOKUMENTU.

Żadna z informacji podanych w tym dokumencie nie powinna być rozumiana jako porada prawna. Jeśli użytkownik potrzebuje porady prawnej powinien zwrócić się  
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©2014 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. O ile Autodesk, Inc. nie określił inaczej, niniejsza publikacja w całości lub części nie może być powielana w żadnej formie  
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Celem „Podręcznika pilotażowego wdrożenia projektu BIM”  
(ang. BIM Pilot Deployment Workbook) jest zapewnienie ogólnej platformy 
referencyjnej dla architektów, inżynierów, inspektorów, inżynierów 
budowlanych, wykonawców i właścicieli przydatnej podczas procesów 
modelowania informacji o budynku (BIM) i stosowania najlepszych praktyk.     

Stanowi on uzupełnienie dla podręcznika „Pilotażowy projekt BIM”. Może być wykorzystany do tworzenia planu 
implementacji procesów BIM. Każdy rozdział zawiera określone wytyczne i przykłady, dzięki czemu dokument można 
traktować jako szablon podczas implementacji technologii BIM.

W dokumencie zawarto również informacje o rolach i zakresie odpowiedzialności każdej strony zaangażowanej w projekt, 
odpowiednich procesach biznesowych i pomocnym oprogramowaniu. 

Niniejszy „BIM Pilot Deployment Workbook”* będzie również pomocny podczas określania zespołów projektowych, 
definiowania kluczowych procesów i zależności w cyklu życia projektu, przypisywania ról i odpowiedzialności oraz 
wybierania rozwiązań programistycznych w celu zmniejszenia kosztów projektu.

 
*Podręcznik pilotażowego wdrożenia projektu BIM 

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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BIM Pilot Deployment Workbook jest podzielony na dwa główne rozdziały:  

 
 
 
 

Potencjalne korzyści ze stosowania tej platformy dla stron zaangażowanych w realizację projektów budowlanych  
i infrastrukturalnych to m.in.: 
 

 n Usprawniona komunikacja i współpraca pomiędzy członkami zespołów projektowych

 n  Mniejsza liczba problemów związanych z przekraczaniem kosztów, harmonogramu i zakresu,  

jak również z jakością

 n Możliwość szybszej realizacji projektów w sposób bardziej ekonomiczny i przyjazny dla środowiska

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM

Organizacyjny plan wdrożenia 
technologii BIM 
pomaga firmom wdrożyć metodologię 
BIM na poziomie organizacji

Plan wdrożenia projektu BIM 
pomaga zespołom projektowym 
wdrożyć technologię BIM w projekcie 
pilotażowym
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Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM

Organizacyjny plan wdrożenia 
technologii BIM 

Wdrożenie technologii BIM może mieć istotny wpływ  
na działalność organizacji. W poniższym rozdziale użytkownik  
będzie mógł zdefiniować wizję swojej organizacji, w tym cele  
i dopasowanie do wizji organizacji.



Deklaracja odnośnie wizji organizacji 

Bycie wykonawcą generalnym dla realizacji kompleksowych projektów budowlanych, podczas których pokonywanie wyzwań technologicznych odróżnia  
nas od konkurencji.

Technologia BIM ulepsza wizję 

Praktyki BIM pomagają odróżniać naszą firmę od innych poprzez oferowania szerokiej gamy usług dla naszych klientów.

Technologia BIM zmienia wizję 

Technologia BIM pozwoli nam być bardziej konkurencyjnymi przy wielu projektach.

Dopasowanie do wizji organizacji 
W poniższych polach przedstaw deklaracje dotyczące wizji swojej organizacji i określ, w jaki sposób wdrożenie technologii 
BIM może ulepszyć lub zmienić taką wizję. Pierwsze wiersze są przykładowe.

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Cele dla technologii BIM   
Poniżej określ cele dla przyjęcia technologii BIM. Określ również, jak zamierzasz zmierzyć osiągnięcie tych celów  
i ramy czasowe dla ich realizacji. Pierwszy wiersz jest przykładowy.
 

Cele technologii BIM Mierzalny cel Osiągnięty, jeśli Planowane ramy czasowe 

Usprawnienie zarządzania 
czynnościami dla wszystkich 
nowych obiektów. 

Uzyskanie przy wszystkich 
nowych budowlach modelu 
powykonawczego pokazującego 
informacje o systemach 
mechanicznych 

Model jest tworzony lub 
aktualizowany przez zespół 
projektowy po każdym projekcie 
lub zleceniu prac.

Kwiecień 2015 

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Aktualne wykorzystywane narzędzia 
W poniższej tabeli określ narzędzia, jakich używa twoja organizacja podczas realizacji typowego projektu. Określ obszar 
specjalizacji branżowej, a następnie narzędzia, jakich używa twoja organizacja w każdej fazie projektu. Dla specjalizacji 
nieobjętych zakresem przez twoją organizację, pozostaw pusty wiersz. Pierwszy wiersz jest przykładowy.

Specjalizacja branżowa Faza projektu Narzędzie

Architektura 1 – Projektowanie koncepcyjne 
2 – Opracowywanie projektów 
3 – Dokumentacja budowlana 
4 – Oferty przetargowe 
5 – Zarządzanie budową 

1 – Revit, AutoCAD 
2 – Revit 
3 – Revit, AutoCAD 
4 – Inne (podać nazwę) 
5 – Nie dotyczy 

 Architektura 1 – Projektowanie koncepcyjne 
2 – Opracowywanie projektów 
3 – Dokumentacja budowlana 
4 – Oferty przetargowe 
5 – Zarządzanie budową 

 Budownictwo/Infrastruktura 1 – Planowanie i plany koncepcyjne 
2 – Ekspertyzy i gromadzenie danych 
3 – Projektowanie wstępne 
4 – Projektowanie końcowe 
5 – Dokumentacja projektowa 
6 – Oferty przetargowe 
7 – Zarządzanie budową 

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Specjalizacja branżowa Faza projektu Narzędzie 

 Budowa 1 – Projektowanie koncepcyjne 
2 – Opracowywanie projektów 
3 – Dokumentacja budowlana 
4 – Oferty przetargowe 
5 – Zarządzanie budową 
6 – Szacowanie 
7 – Planowanie 
8 – Koordynacja 
9 – Projektowanie szczegółowe 

10 – Plany 
11 – Start 

 Mechaniczne 1 – Projektowanie koncepcyjne 
2 – Opracowywanie projektów 
3 – Dokumentacja budowlana 
4 – Oferty przetargowe 
5 – Zarządzanie budową 

 Elektryka  1 – Projektowanie koncepcyjne 
2 – Opracowywanie projektów 
3 – Dokumentacja budowlana 
4 – Oferty przetargowe 
5 – Zarządzanie budową 

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Specjalizacja branżowa Faza projektu  Narzędzie 

 Instalacje  
wodno-kanalizacyjne 

1 – Projektowanie koncepcyjne 
2 – Opracowywanie projektów 
3 – Dokumentacja budowlana 
4 – Oferty przetargowe 
5 – Zarządzanie budową 
 

 Konstrukcje 1 – Projektowanie koncepcyjne 
2 – Opracowywanie projektów 
3 – Dokumentacja budowlana 
4 – Oferty przetargowe 
5 – Zarządzanie budową 

 Inne (podać nazwę) Inne (podać nazwę) 

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Planowane modele   
W poniższej tabeli określ modele, jakie twoja organizacja może tworzyć podczas realizacji typowego projektu.  
Podaj nazwę modelu, zawartość modelu, fazę projektu, w której dany model jest dostarczany oraz aktualnie używane 
narzędzia. Dla modeli, które nie mogą być tworzone przez twoją firmę pozostaw pusty wiersz; dodaj nowe wiersze  
dla niewyszczególnionych typów modeli, a które uważasz za potrzebne. Pierwszy wiersz jest przykładowy.

Nazwa modelu Zawartość modelu Faza projektu Narzędzie 

Model koordynacyjny Elementy architektoniczne, konstrukcyjne 
i instalacje wewnętrzne dla budynku 
głównego i garażu 

Opracowywanie projektów  
i dokumentacji budowlanej

Autodesk Revit

Model budowlany  Civil 3D  
 InfraWorks 
 Inne: _______________________ 

______________________________

Model architektoniczny  Autodesk Revit 
 Inne: _______________________ 

______________________________ 

Model konstrukcyjny  Autodesk Revit 
 Inne: _______________________ 

______________________________ 

Mechaniczne  Autodesk Revit 
 Inne: _______________________ 

______________________________ 

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Nazwa modelu Zawartość modelu Faza projektu Narzędzie 

Elektryka  Autodesk Revit 
 Inne: _______________________ 

______________________________

Instalacje  
wodno-kanalizacyjne 

 Autodesk Revi 
 Inne: _______________________ 

______________________________

Model wykonawczy  Autodesk Revit 
 Inne: _______________________

______________________________

Model koordynacyjny  Navisworks Manage lub Simulate 
 BIM 360 Glue 
 BIM 360 Field 
 Inne: _______________________

______________________________

Model powykonawczy  Autodesk Revit 
 Inne: _______________________

______________________________

Schematyczny model 
projektowy 

 Autodesk Revit 
 Inne: _______________________ 

______________________________

Inne 

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Planowane zadania analityczne  
Określ typy narzędzi analitycznych, jakie twoja organizacja planuje wdrożyć. Zaznacz pole wyboru i wpisz wymagane 
narzędzia, jeśli są znane. Dla zadań analitycznych, których nie przeprowadza twoja organizacja, pozostaw pusty wiersz.

Analizy Opis Zalecane narzędzie/narzędzia 

Wizualizacja Narzędzia do wizualizacji umożliwiają zespołowi projektowemu przeglądanie 
projektu lub budowy w technologii 3D dając bardziej dokładny pogląd na produkt 
końcowy. Narzędzia te są bardzo użyteczne podczas przedstawiania propozycji 
umożliwiając zdobywanie nowych zamówień.

 Autodesk 360 Rendering 

 3ds Max Design

 InfraWorks

 Navisworks   

 Inne: _______________________ 

______________________________ 

Konstrukcje Narzędzia do analizy konstrukcyjnej wykorzystują model do analizy 
właściwości konstrukcyjnych budynku. Programy do analizy konstrukcyjnej 
wykorzystują najczęściej metodę elementów skończonych (FEM) do mierzenia 
wpływu wszystkich elementów konstrukcyjnych na projekt. Aby analizy 
konstrukcyjne mogły przebiegać w sposób płynny, narzędzie do modelowania 
konstrukcyjnego musi być kompatybilne z narzędziem do analizy konstrukcyjnej, 
a model konstrukcyjny musi zawierać informacje o wszystkich elementach 
konstrukcyjnych. 

 Structural Analysis for Revit 

 Robot Structural Analysis  

 Inne: _______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Wykrywanie kolizji Analiza wykrywania kolizji jest przeprowadzana w celu określenia zakłóceń 
pomiędzy projektami jednego lub wielu modeli. Aby zmniejszyć liczbę zmian 
podczas budowy procesy wykrywania kolizji powinny być wykonywane  
we wczesnej fazie i trwać przez cały okres projektowania. Aby procesy 
wykrywania kolizji mogły przebiegać poprawnie, tworzone modele projektowe 
muszą zawierać wspólny punkt odniesienia i muszą być kompatybilne  
z narzędziem do wykrywania kolizji. 

  Autodesk Revit 

 Navisworks Manage 

 BIM 360 Glue 

 Inne: _______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Analizy Opis Zalecane narzędzie/narzędzia 

Przedmiarowanie Celem analizy przedmiaru robót jest wykorzystanie danych modelowych  
do automatyzacji lub uproszczenia procesu przedmiarowania.  
Informacje z narzędzia do przedmiarowania można następnie zaimportować 
do oprogramowania dla określania kosztów robót. Aby proces wykonywania 
przedmiaru robót był płynny autor modelu musi uwzględnić odpowiednie 
informacje o właściwościach w projekcie. 

 Autodesk Revit 

 Navisworks Manage lub Simulate 

 Inne: _______________________

______________________________ 

______________________________ 

Harmonogramowanie 
(Planowanie)/4D 

Analiza planowania umożliwia zespołowi projektowemu wykorzystanie modelu 
do analizy ram czasowych i sekwencji prac budowlanych. Informacje te mogą 
być następnie używane do modyfikowania lub zmieniania harmonogramu 
budowy. Pomimo, że istnieją narzędzia umożliwiające zespołom projektowym 
wizualizowanie budowy w czasie, to jednak takie narzędzia na razie  
nie zapewniają współdziałania z narzędziami do harmonogramowania 
/planowania. 

 Navisworks Manage  lub Simulate

 Inne: _______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Analiza kosztów/5D Tworzenie modeli 5D pomaga różnym stronom stronom zaangażowanym  
w realizację projektu budowlanego (architekci, projektanci, wykonawcy  
i właściciele) wizualizować postęp prac budowlanych oraz ich kosztów w czasie. 
Technika zarządzania projektem w oparciu o technologię BIM może znacznie 
usprawnić procesy zarządzania projektem i umożliwić realizację projektów 
budowlanych o dowolnej wielkości i kompleksowości. 

 Navisworks Manage lub Simulate

 Inne: _______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Oszczędność energii/
Certyfikacja LEED 

Narzędzia do analizy zgodności z certyfikacją LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) pomagają zespołowi projektowemu oceniać wpływ 
decyzji projektowych na środowisko naturalne i zużycie energii. Ten model 
analityczny jest zwykle oparty na głównym modelu architektonicznym,  
z którego dane dotyczące materiałów i konstrukcji mogą być używane do 
przeprowadzania oceny wpływu projektu na środowisko i zużycie energii. 

 Energy Analysis for Revit 

 Green Building Studio 

 Inne: _______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Analizy Opis Zalecane narzędzie/narzędzia 

Geoprzestrzeń Narzędzia do analizy geoprzestrzennej umożliwiają zespołowi projektowemu 
wykorzystanie danych GIS w całym cyklu życia projektu. Na przykład mogą one 
dotyczyć unikania problemów środowiskowych związanych ze słabymi glebami  
i terenami podmokłymi. Mogą dotyczyć również nakładania się na siebie różnych 
stref terenowych i informacji o terenie. W końcu mogą zapewnić mechanizm, 
dzięki któremu informacje projektowe będą mogły być eksportowane  
i udostępniane odpowiednim władzom po zakończeniu projektu. 

 AutoCAD Map 3D 

 Inne: _______________________ 

______________________________ 

______________________________

Wody burzowe Narzędzie do analizy wód burzowych umożliwia zespołowi projektowemu 
modelowanie zjawisk hydrologicznych związanych z przepływem oraz jakością 
wody. Może to dotyczyć opracowywania elementów składowych dla systemów 
drenażowych i projektowania budynków pod kątem lepszej kontroli wód  
i ochrony jakości wody. 

 Autodesk Storm & Sanitary Analysis

 Inne: _______________________ 

______________________________ 

______________________________

Kanalizacja sanitarna Narzędzia do analizy kanalizacji sanitarnej umożliwiają zespołowi projektowemu 
przeprowadzanie analizy prostych i złożonych systemów wodno-kanalizacyjnych. 
Najczęściej są one wykorzystywane do planowania, projektowania  
i uwzględniania rozszerzeń w aktualnym modelu kanalizacji wodno-ściekowej. 

 Autodesk Storm & Sanitary Analysis

 Inne: _______________________ 

______________________________ 

______________________________

Ruch pojazdów Narzędzia do analizy ruchu pojazdów umożliwiają architektom, inżynierom  
i planistom prognozowanie natężenia ruchu pojazdów podczas transportu do 
i w miejscu prowadzenia budowy. Jest to ważne dla zapewnienia wymaganej 
zgodności ze standardami, jak również dla uwzględniania czynników mających 
wpływ na bezpieczeństwo na budowie. 

 Autodesk Vehicle Tracking 

 Inne: _______________________ 

______________________________ 

______________________________

Inne

Inne
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Aktualne umiejętności  
W polu poniżej opisz aktualne umiejętności swojej organizacji w zależności od typu personelu, liczby personelu danego typu 
i średniego poziomu umiejętności. (Innymi słowy, w jakim miejscu znajduje się twoja organizacja, jeśli chodzi o umiejętności?) 
Pierwszy wiersz jest przykładowy.

Umiejętności Rodzaj personelu / Liczba / Średni poziom umiejętności 

Projektowanie 2D CAD Asystent ds. administracyjnych / 5 / Brak 
Architekt / 37 / Ekspert  
Kierownik projektu / 8 / Nowicjusz 
Kierownik / 3 / Brak 

 Projektowanie 2D CAD 

 
 

 Projektowanie 3D BIM 

 
 

 Wizualizacja 

 

 

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Umiejętności Rodzaj personelu / Liczba / Średni poziom umiejętności 

 Symulacja 

 

 Analiza 

 

 

 Inne: 

__________________________  

__________________________

__________________________

__________________________

 

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM



19

Wymagane umiejętności   
W polu poniżej opisz pożądane umiejętności według typu personelu, łącznej liczby personelu, pożądanego poziomu 
umiejętności i liczby pracowników o pożądanym poziomie umiejętności. (Innymi słowy, jakie obszary wymagają 
ulepszenia, jeśli chodzi o umiejętności twojego personelu) Pierwszy wiersz jest przykładowy. 

Umiejętności Rodzaj personelu / Liczba / Pożądany poziom umiejętności  
/ Liczba o określonym poziomie umiejętności 

Projektowanie 2D CAD 

Asystent ds. administracyjnych / 5 / Nowicjusz / 0  
Architekt / 37 / Ekspert / 10  
Kierownik projektu / 8 / Średnio zaawansowany / 2  
Kierownik / 3 / Nowicjusz / 0 

 Projektowanie 2D CAD 

 Projektowanie 3D BIM 

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Umiejętności Rodzaj personelu / Liczba / Pożądany poziom umiejętności  
/ Liczba o określonym poziomie umiejętności 

 Wizualizacja 

 Symulacja

 Analiza

 

 Inne: 

__________________________  

__________________________

__________________________

__________________________

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Istniejący plan szkoleń i wymagania   
Czy istnieje wdrożony proces szkolenia dla personelu? (np. wykorzystanie sesji szkoleniowych prowadzonych przez 
instruktora, szkolenia wewnętrzne, uczestnictwo w konferencjach, webinariach...) Jeśli tak, określ rodzaje szkoleń,  
jakie przeszedł twój personel, a także formy w jakich odbywały się takie szkolenia. Proszę określić również obszary 
szkoleń, jakie mogą być jeszcze wymagane.  

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Plan wsparcia 
 
Jakim rodzajem wsparcia dysponujesz obecnie? Określ rodzaj wsparcia dla oprogramowania z jakiego korzystasz obecnie, 
a także oprogramowania, którym jesteś zainteresowany. Dodatkowe informacje odnośnie usług wsparcia są dostępne  
pod adresem: http://www.autodesk.pl/subscription/maintenance.

System Rodzaj wsparcia Informacje kontaktowe Godziny 

Autodesk Revit Autodesk Premium Support 1-800-555-5555 8:00 – 18:00 (EST) 

 

 

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM
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Plan wdrożenia projektu BIM

Plan wdrożenia projektu BIM 
 
W tym rozdziale planu „Wdrożenia technologii BIM” utworzysz plan  
dla swoich projektów i dowiesz się o różnych rodzajach technologii,  
które pomogą pracować w bardziej wydajny sposób. 

  

 n   Rozwiązania, które pomagają zespołom projektowym tworzyć, przystosowywać i używać bogatych  
w dane modeli cyfrowych w każdej fazie projektu, w tym podczas projektowania, samej budowy  
i operacji z tym związanych.

 n   Narzędzia analityczne dostarczające szczegółowych informacji o wykonalności projektu i potencjalnej 
wydajności budynków i infrastruktury zanim zaczną być budowane. Dzięki takim analizom zespoły 
projektowe mogą podejmować lepsze decyzje o układzie geometrycznym, materiałach budowlanych,  
energii i lepiej wykrywać oraz unikać kosztownych kolizji wśród takich elementów jak przebiegi  
orurowania czy belki konstrukcyjne.  

 n     Wszechstronna platforma komunikacyjna, która pomaga wzmacniać procesy biznesowe umożliwiając 
równocześnie członkom zespołów dzielenie się informacjami o projekcie w usystematyzowany sposób.

 
Dzięki tym rozwiązaniom możliwe jest przechowywanie danych BIM w sposób nienaruszony we wszystkich  
fazach opracowywania. Na początku projektu zespół projektowy może pracować razem w celu rozwiązywania 
problemów projektowych. Po zakończeniu projektu zamiast dostarczania nieporęcznych rolek i pudełek  
z dokumentacją zespół może przedstawić właścicielowi projektu spójny model cyfrowy zawierający  
wszystkie informacje niezbędne do zarządzania i obsługi budynku.



24

Zespoły projektowe mogą używać „Planu wdrożenia technologii BIM” jako wspólnego roboczego szablonu dla ustalenia 
standardów projektu i ścisłej współpracy we wczesnych fazach realizacji projektu. Plan wdrożenia technologii BIM może 
pomóc również zespołom projektowym w definiowaniu ról i odpowiedzialności dla każdego członka zespołu, określania 
rodzajów informacji wymaganych do utworzenia i udostępniania oraz rodzajów oprogramowania i metod ich używania. 
Zespoły projektowe będą mogły w sposób bardziej efektywny komunikować się i planować, co pomoże zmniejszyć koszty, 
jak również obawy odnośnie jakości, zakresu i planowania we wszystkich fazach budowy.

Opis projektu 
 

Poniżej podaj kluczowe informacje o projekcie. Uwzględnij nazwę projektu, numer projektu, adres, opis projektu  
oraz obszary projektu, które będą i nie będą modelowane.

Nazwa projektu   

Numer projektu   

Adres projektu  

Opis projektu  

Obszary poddane modelowaniu  

Plan wdrożenia projektu BIM
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Główny zespół  
Poniżej wyszczególnij członków głównego zespołu.

Imię i nazwisko Rola/stanowisko Firma E-mail Telefon 

Plan wdrożenia projektu BIM
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Cele projektu  
W polu poniżej określ cele dla używania technologii BIM w tym projekcie. Określ również, jak zamierzasz zmierzyć 
osiągnięcie tych celów i docelowe ramy czasowe dla ich realizacji. Pierwszy wiersz jest przykładowy.  

Cel projektu Cel Osiągnięty, jeśli Planowane ramy czasowe 

Zaopatrzenie w stal konstrukcyjną Włącz dostawcę stali w proces 
modelowania, aby umożliwić 
szybszą produkcję stali 

Stal jest gotowa i dostarczona  
na miejsce budowy na czas 

Kwiecień 2015 

Plan wdrożenia projektu BIM
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Fazy/etapy projektu     
W poniższej tabeli wyszczególnij fazy projektu, planowane daty rozpoczęcia oraz strony zaangażowane w realizację projektu. 
Pierwszy wiersz jest przykładowy.

Faza/etap projektu Planowana data 
rozpoczęcia 

Planowana data 
zakończenia 

Strony zaangażowane  
w realizację projektu 

Tworzenie koncepcji 1 luty 2015 1 kwietnia 2015 Właściciel, architekci, inżynierowie, 
podwykonawcy, kierownicy budowy

Plan wdrożenia projektu BIM
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Menadżerowie modelu     
W poniższej tabeli podaj menadżerów modelu dla każdego typu modelu używanego w projekcie. Będzie to pomocne 
podczas planowania spotkań kontrolnych.

Nazwa firmy uczestniczącej  
w realizacji projektu Nazwisko menadżera modelu E-mail Telefon 

Plan wdrożenia projektu BIM



29

Planowane modele    
W poniższej tabeli określ modele, jakie będą tworzone dla projektu. Podaj nazwę modelu, zawartość modelu,  
fazę projektu, w której model będzie dostarczany, nazwę firmy opracowującej model oraz narzędzie używane do 
opracowania modelu. Dla modeli, które nie mogą być tworzone przez twoją organizację pozostaw pusty wiersz; dodaj 
nowe wiersze dla niewyszczególnionych typów modeli, a które uważasz za potrzebne. Pierwszy wiersz jest przykładowy.

Nazwa modelu Zawartość modelu Faza projektu Firma opracowująca  
model 

Narzędzie   

Model koordynacyjny  
 

Elementy architektoniczne, 
konstrukcyjne i instalacje 
wewnętrzne dla budynku 
głównego i garażu 

Opracowywanie projektów  
i dokumentacji budowlanej 

ABC Designers Autodesk Revit 

Model budowlany 

Model  
architektoniczny 

Plan wdrożenia projektu BIM
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Nazwa modelu Zawartość modelu Faza projektu Firma opracowująca 
model 

Narzędzie 

Model konstrukcyjny 

Model MEP  
(instalacje 
wewnętrzne) 

Model wykonawczy 

Model koordynacyjny 

Model  
powykonawczy 

Plan wdrożenia projektu BIM
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Dokumenty kontraktowe   
W tabeli poniżej określ modele, które będą stanowić część dokumentacji kontraktowej.  

Modele, które będą stanowić część dokumentacji kontraktowej projektu 

Plan wdrożenia projektu BIM
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Szczegółowy plan analizy  
Dla każdego typu analizy, która będzie wykonywana podczas projektu wyszczególnij modele używane do analizy, firmę 
przeprowadzającą analizę, wymagany format plików, fazę projektu oraz narzędzie używane do analizy. Jeżeli określonej 
analizie towarzyszą inne instrukcje, wypełnij kolumnę „Instrukcje specjalne” podając wszystkie niezbędne informacje. 

Analiza Narzędzie 
analityczne 

Model Firma 
przeprowadzająca 
analizę 

Faza(y)  
projektu 

Wymagany 
format 
plików 

Instrukcje 
specjalne 

Wizualizacja  

Konstrukcje 

Wykrywanie kolizji 

Plan wdrożenia projektu BIM
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Analiza Narzędzie 
analityczne 

Model Firma 
przeprowadzająca 
analizę 

Faza(y)  
projektu 

Wymagany 
format 
plików 

Instrukcje 
specjalne 

Przedmiar robót 

Harmonogramo-
wanie 
(Planowanie)/4D 

Analiza 
kosztów/5D 

Oszczędność  
energii 
/Certyfikacja LEED 

Oświetlenie/
światło dzienne 

Plan wdrożenia projektu BIM
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Analiza Narzędzie 
analityczne 

Model Firma 
przeprowadzająca 
analizę 

Faza(y)  
projektu 

Wymagany 
format 
plików 

Instrukcje 
specjalne 

Geoprzestrzeń 

Wody burzowe 

Kanalizacja  
sanitarna 

Analiza ruchu  
pojazdów 

Plan wdrożenia projektu BIM
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Konwencja nazewnictwa plików/modeli    
Jeśli istnieją pliki o specjalnych wymaganiach odnośnie nazewnictwa podaj je w tabeli poniżej.  
Jeżeli dysponujesz konwencją odnośnie nazewnictwa plików, użyj tabeli poniżej. Pierwszy wiersz jest przykładowy.

Typ pliku Konwencja nazewnictwa plików 

Zdjęcia postępu prac Lokalizacja, myślnik, inicjały firmy opracowującej analizę, myślnik, opis (np. parking-ABC-pęknięcia) 

Plan wdrożenia projektu BIM
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Kontrola projektu     
Jak wygląda twój proces kontroli projektu? W tabeli poniżej określ model(e) wymagające kontroli, kontrolerów 
(wewnętrzni lub zewnętrzni), planowaną datę rozpoczęcia kontroli projektu i datę zakończenia oraz czas  
(wyrażony w dniach) w jakim firma wykonująca analizę musi odpowiedzieć na uwagi. Poniżej podano przykład.

Model Firmy przeprowadzające 
kontrolę 

Planowana data 
rozpoczęcia  
kontroli 

Planowana data 
zakończenia  
kontroli 

Liczba dni 
wymagana na 
odpowiedź firmy 
przeprowadzającej 
analizę 

Schematyczny model  
projektowy 

ABC Owners 
Acme Contractors

21 stycznia 2015 11 lutego 2015 14 dni 

Plan wdrożenia projektu BIM
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Inne procesy biznesowe związane z zarządzaniem budową  
W tabeli poniżej określ moduły jakie zespół projektowy planuje wykorzystywać, w tym wszelkie instrukcje  
i procesy specjalne.

Dodatkowe używane moduły procesu 
biznesowego 

Opis Zalecane narzędzie/narzędzia 

Planowanie wykorzystania miejsca budowy (CSUP) Używanie modeli BIM do oceny lokalizacji obiektów 
tymczasowych i trwałych na terenie budowy podczas 
wszystkich faz procesu budowy 

 Autodesk Revit 

 Navisworks Manage lub Simulate 

 BIM 360 Glue

 BIM 360 Field

Kontrola, harmonogramowanie i wizualizacja  
projektu 

 Navisworks Manage lub Simulate 

 Inne: _______________________ 

______________________________

Analiza ilościowa projektu  Autodesk Revit 

 Navisworks Manage lub Simulate 

 Inne: _______________________

Zarządzanie terenem  BIM 360 Field 

 Inne: _______________________ 

______________________________

Zagospodarowanie terenu budowy  AutoCAD Civil 3D 

 Point Layout 

 Inne: _______________________

Plan wdrożenia projektu BIM
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Model powykonawczy     
W tabeli poniżej określ wszelkie włączenia lub wyłączenia z zawartości modelu powykonawczego.

Włączenia do modelu powykonawczego Wyłączenia od modelu powykonawczego 

[Określ pozycje specjalne, które zostaną dołączone do modelu powyżej 
i poniżej poziomu szczegółowości określonego w szczegółowym planie 
analizy.]

[Określ pozycje specjalne, które zostaną wyłączone z modelu powyżej  
i poniżej poziomu szczegółowości określonego w szczegółowym planie 
analizy.]

Plan wdrożenia projektu BIM
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Koordynacja BIM  
Wybierz oprogramowanie lub komponenty oprogramowania, którego będziesz używał.

Komponent oprogramowania Model Oprogramowanie Wersja 

Tworzenie modelu Projekt architektoniczny 

Tworzenie modelu Projekt budowlany 

Tworzenie modelu Projekt konstrukcyjny 

Tworzenie modelu 
Projekt MEP  
(instalacje wewnętrzne) 

Tworzenie modelu Koordynacyjny 

Tworzenie modelu Wykonawczy 

Tworzenie modelu Powykonawczy 

Integracja modelu 

Uzgodnienie modelu 

Wizualizacja modelu 

Sekwencjonowanie modelu 

Plan wdrożenia projektu BIM
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Komponent oprogramowania Model Oprogramowanie Wersja 

Model przedmiaru robót 

Komunikacja 

Zarządzanie dokumentami 

Zarządzanie projektem 

Zarządzanie przetargami 

Zarządzanie budową 

Zarządzanie kosztami 

Zarządzanie obiektami/operacjami Powykonawczy 

Plan wdrożenia projektu BIM
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Dodatkowe zasoby

Odbieraj wiadomości na swoje urządzenie przenośne dzięki aplikacji Autodesk AEC Feed.  
Zeskanuj kod QR. 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Autodesk BIM,  
odwiedź nasze centrum informacji o BIM   
http://www.autodesk.com/bim   

Blog Beyond Design 
http://beyonddesign.typepad.com/ 
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