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W dobie realizacji tak wielu
inwestycji, kluczowym
elementem wpływającym
na terminowość prac jest

m.in. dostarczenie we właściwym czasie
zamówionych materiałów i elementów
budowlanych. W celu dotrzymania ter-
minów przez producenta materiałów bu-
dowlanych należy stawić czoło wyzwa-
niu, jakim jest współuczestnictwo w pro-
cesie projektowym i na tym etapie
wspierać projektantów. Wsparcie to po-
winno polegać na zapewnieniu niezbęd-
nych informacji o produktach, w tym ry-
sunków w odpowiednim formacie.
W związku z tym, że jakość dokumen-
tacji jest jednym z ważniejszych czynni-
ków, od którego zależy zakończenie prac
w terminie [12], producent powinien
sprostać wymaganiom projektanta przez
dostarczenie materiałów dostosowanych
do aktualnego oprogramowania, a także
wychodzić naprzeciw wzrastającym wy-
maganiom zarówno projektantów, jak
i wykonawców.

Realia współpracy
międzybranżowej

Istotnym aspektem realizacji inwesty-
cji jest dobra organizacja pracy podczas
współpracy między producentem a pro-
jektantem. W [5, 10, 11] jako jedną
z głównych przyczyn niewłaściwej orga-
nizacji pracy i co za tym idzie niedotrzy-
mywania terminów realizacji, wskazano
brak dobrej komunikacji i integracji
branż. Sytuacja ta skutkuje opóźnieniami
na etapie projektowania i dostarczeniem
niewłaściwej dokumentacji na budowę.
Z rysunku 1 wynika, że błędy i niezgod-
ności w dokumentacji projektowej są
wskazywane przez wykonawców jako
najważniejszy czynnik powodujący opóź-
nienia w realizacji inwestycji budowla-
nej. Kolejny element, wpływający na ter-

minowość prac, na któ-
ry wykonawcy także
zwracali uwagę, to zmia-
ny w realizowanym pro-
jekcie powstałe na ży-
czenie inwestora. Jest to
kwestia ściśle związa-
na z opracowaniem do-
kumentacji projektowej.

Niejasności w pro-
jekcie, kolizje oraz błę-
dy w rozrysowanych
detalach, to problemy,
z jakimi zmagają się fir-
my realizujące proces
budowy. W efekcie po-
trzebne są kolejne kon-
sultacje i uzgodnienia
z projektantami, co czę-
sto wpływa także na
zmiany technologii re-
alizacji prac budowla-
nych i konieczność przygotowywania
projektu zamiennego [7]. Skutkuje to
wydłużaniem czasu realizacji inwestycji
i znacznymi stratami finansowymi [1].
Nasuwa się zatem wniosek, że ułatwie-
nie opracowywania dokumentacji oraz
zapewnienie jej dobrej jakości, a także
integracja współpracy projektantów
z wykonawcami jest kluczowym wy-
zwaniem efektywnego i realnego wspar-
cia w procesie inwestycji budowlanej.

BIM jako integrator
współpracy w procesie
budowlanym

Opracowanie pełnej i sparametryzo-
wanej informacji o inwestycji z wyko-
rzystaniem BIM daje wiele korzyści.
W [2, 11, 13] za istotne zalety tej tech-
nologii uznano m.in.:

■ poprawę jakości projektu za pomo-
cą wirtualnego modelu inwestycji
uwzględniającego wszystkie elementy
realizacji wraz z otoczeniem;

■ możliwość wykonania wielowarian-
towych symulacji inwestycji w krótkim
czasie, z uwzględnieniem kosztów i czasu
realizacji (BIM 4D, 5D);

■ redukcję kosztów realizacji inwe-
stycji przez lepszą kalkulację (materia-
łową i nakładu pracy [6]) na wstępnych
etapach;

■ możliwość automatycznego wykry-
wania kolizji na etapie projektowania,
co eliminuje problemy podczas etapu
wykonawczego;

■ znaczne ułatwienie współpracy i ko-
ordynacji między uczestnikami procesu
inwestycyjnego;

■ możliwość zarządzania obiektem
po ukończeniu inwestycji za pomocą mo-
delu BIM.

BIM ma więc wiele zalet realnie
przekładających się na jakość i czas re-
alizacji procesu budowlanego, a docho-
wanie terminowości i ograniczenie
strat materiałowych (przez dokładne
zwymiarowanie) przyczynia się do
zmniejszenia kosztów inwestycji.
Szczególnie istotna jest też poprawa
współpracy międzybranżowej. Ponad-
to należy zwrócić uwagę, że zaintere-
sowanie tą technologią nieustannie
wzrasta [2], a projektanci twierdzą (ry-
sunki 2 i 3), że dzięki BIM wydajność
procesu projektowego polepsza się.
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Rys. 1. Główne przyczyny opóźnień realizacji inwestycji (ze
wskazaniem częstości występowania), wg wykonawców budow-
lanych [9].



80

W Dyrektywie Parlamentu
Europejskiego [3], w artykule 22
zwrócono uwagę, że w przy-
padku zamówień publicznych
na prace budowlane można za-
stosować zaawansowane narzę-
dzia elektronicznego modelowa-
nia danych budowlanych. Jest to
otwarcie drogi dla państw człon-
kowskich na stosowanie techno-
logii BIM w przetargach pu-
blicznych i jednocześnie wy-
tyczna na przyszłość, pokazują-
ca tendencję koncentrowania
uwagi na zaawansowanej formie
cyfrowego parametryzowania
inwestycji budowlanych.

BIM jako wyzwanie
Technologia BIM, pomimo

korzyści, ma także słabsze stro-
ny. Szczególnie w momencie jej
wdrażania. Jedną z nich jest
mnogość oprogramowania, za
pomocą którego odbywa się
współpraca i wymiana informa-
cji o projekcie. Rozwiązaniem
tego problemu może być stan-
dard wymiany plików IFC opra-

cowany przez stowarzyszenie building-
SMART [11, 13]. Ważnym aspektem
są też koszty implementacji technolo-
gii BIM przez biura projektowe [8].
Nakłady, które należy ponieść (koszt
oprogramowania oraz szkolenia pra-
cowników), w wielu przypadkach są
większe niż spodziewane zyski ze sto-
sowania BIM. Ponadto ceny takich
usług projektowych są wyższe od wy-
konywanych tradycyjnie.

Szansa dla producentów
Przygotowanie przez producentów

materiałów budowlanych odpowiedniej
oferty i wsparcia dla projektantów mo-
że zapewnić nawiązanie długotrwałej
współpracy oraz przyczynić się do bu-
dowy prestiżu marki. Obecnie, przy
wzrastającym trendzie wdrażania tech-
nologii BIM, producenci materiałów
budowlanych coraz chętniej wspierają
projektantów w rozwiązaniach BIM. In-
westują m.in. w opracowywanie spara-
metryzowanych obiektów (bibliotek)
do programów takich jak Revit, Archi-
CAD, a niektórzy (np. Rigips, Isover)
dostarczają projektantom nakładki

(rysunki 4 i 5) do programów w celu
ułatwienia dostępności do swoich pro-
duktów i zwiększenia funkcjonalności
oprogramowania. Dzięki takiemu po-
dejściu można m.in. dokładnie wyzna-
czyć zapotrzebowanie materiałowe, le-
piej wycenić inwestycję, skoordynować
współpracę projektantów i wykonaw-
ców. Dla producentów jest to także po-
tencjalnie duża korzyść na przyszłość,
szczególnie w przypadku dużych inwe-
stycji, ponieważ model BIM (w tym in-
formacja o producencie) ma być uży-
tecznym narzędziem przez cały cykl ży-
cia budynku [13]. Przekłada się to
na podtrzymywanie współpracy pod-
czas ewentualnej modernizacji czy re-
montu, które dzięki znajomości inwe-
stycji można realizować szybciej.

Warto też podkreślić rolę building-
SMART jako integratora zainteresowa-
nych stron procesu budowlanego w opra-
cowywaniu standardów współpracy mię-
dzybranżowej [4].

Obecnie jest dobry moment na opra-
cowywanie rozwiązań i przygotowanie
oferty dla uczestników procesu budow-
lanego, aby mogli korzystać z technolo-
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Rys. 2. Ocena koordynacji za pomocą BIM
wg projektantów [8]; korzyścią stosowania
BIM jest możliwość bieżącego koordyno-
wania procesu projektowania z zamawiają-
cym/inwestorem

Rys. 4. Przykładowa nakładka producenta materiałów izolacyjnych na program Revit

Rys. 5. Przykładowa nakładka producenta suchej zabudowy na program Revit

Rys. 3. Ocena procesu projektowego BIM
wgprojektantów[8];BIMpowoduje,żeproces
projektowy jest szybszy i bardziej wydajny
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gii BIM usprawniającej pracę. Szansa ta
jest dostrzegana i wykorzystywana przez
coraz większą liczbę producentów mate-
riałów budowlanych. Bez wątpienia wy-
ścig o miejsce lidera we wdrażaniu tech-
nologii BIM jest już rozpoczęty i nieza-
leżnie od tego, kto stanie na podium,
efektywność realizacji inwestycji wraz
ze stosowaniem przygotowywanych roz-
wiązań będzie się zwiększać.
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