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P rojekty wykonawcze aranżacji
przestrzeni biurowych niosą
wiele wyzwań, jakim firmy
projektowe muszą sprostać.

Programy BIM (Building Information
Modeling, czyli Modelowanie Informa-
cji o Budynku) [1] jako narzędzia, nadal
stosunkowo nowe w polskich pracow-
niach są często dopiero poznawane
w trakcie opracowywania projektu.
Z drugiej strony przy ograniczonym
czasie na wykonanie projektu, licznych
zmianach i współpracy międzybranżo-
wej, BIM może nie tylko poprawiać ja-
kość opracowywanej dokumentacji, ale
także w dużym stopniu usprawniać pro-
ces jej wykonania

Model budynku a fit-out
Model fit-out rozpoczyna się na

otrzymanym od zleceniodawcy modelu
budynku zawierającym tzw. shell & core,
czyli niewykończoną powierzchnię,
która jest przeznaczana na wynajem.
Zazwyczaj zawiera architekturę budyn-
ku, instalacje MEP (bez ich rozprowa-
dzenia na wynajmowanej przestrzeni)
oraz model elewacji (rysunek 1). Projekt
aranżacji jest czasem wykonywany na
etapie budowy, a więc modele są aktu-

alizowane i mogą wpływać na projekto-
wany fit-out. Tak samo projekt fit-out
może wpływać na model budynku
(np. usunięcie lub przesunięcie drzwi
czy otwory w stropie pod wewnętrz-
ną komunikację najemcy). W związku
z tym konieczna jest ścisła wymiana
informacji między projektantami bu-
dynku a projektantami aranżacji. W bu-
dynku zazwyczaj jest jednak więcej niż
jeden najemca. Z tego powodu pro-
ces wymiany informacji wymaga szcze-
gólnej uwagi i użycia dedykowanej
platformy CDE (Common Data Envi-
ronment).

Warto zwrócić uwagę na jeszcze je-
den problem – model budynku zaczy-
na powstawać przed modelem aranża-
cji. W związku z tym często nie są
uwzględniane parametry, które mogły-
by usprawnić projektantom aranżacji
opracowanie modelu. Biorąc pod uwa-
gę mnogość aranżacji, uwzględnienie
potrzeb każdego projektanta byłoby
bardzo trudne, a czasami nawet nie-
możliwe. Są jednak wymagania, które
muszą zostać spełnione we wszyst-
kich aranżacjach, ponieważ wynikają
z przepisów, np. zapewnienie odpo-
wiedniego stosunku powierzchni okien
do powierzchni pomieszczenia [3].
Opracowanie modelu elewacji w spo-
sób umożliwiający sczytanie tej infor-
macji do modelu aranżacji ułatwia we-
ryfikację tego wymagania w projekcie
fit-out. Program, w którym jest wyko-
nywany projekt, powinien mieć możli-
wość przyporządkowania powierzchni
tafli szkła do danego pomieszczenia, a
następnie skonfrontowania tej informa-
cji z powierzchnią pomieszczenia.

Wymagania dotyczące
modelu fit-out

Wymagania co do modelu wynikają
z jednej strony z wytycznych zlecenio-
dawcy i EIR (Employer’s Information

Requirements), z drugiej ze standardu
pracowni. Każdorazowo powinien zo-
stać opracowany BEP (BIM Execution
Plan), który określa stopień LOD
(Level Of Development) oraz organizu-
je proces modelowania i wymiany da-
nych. Należy pamiętać także o tym, że
dokumentację zazwyczaj wydaje się
dwutorowo – praca odbywa się na mo-
delu, jednak końcowym efektem jest
dokumentacja 2D przekazywana w wy-
drukowanej formie. Pomimo coraz
częstszego wprowadzania na budowy
tabletów, niewiele jest przypadków cał-
kowitej rezygnacji z dokumentacji 2D.
Fakt ten determinuje np. modelowanie
wykończenia ścian jako oddzielnych
elementów także w przypadku malowa-
nia. Umożliwia to odpowiednie ich
oznaczenie. Kolejnym sposobem wy-
miany informacji, nadal szeroko obec-
nym w procesie, jest eksport do forma-
tu .dwg lub pokrewnego, np. w przy-
padku konsultacji aranżacji z rzeczo-
znawcami oraz wykonawcami, którzy
nie dysponują oprogramowaniem BIM.
Należy zwrócić uwagę, że szczególnie
cenne w tej kwestii jest stosowanie tak-
że formatów, takich jak .ifc (Industry
Foundation Classes, format rozwijany
przez buildingSmart). Dzięki temu
umożliwia się innym jednostkom zaan-
gażowanym w projekt otwarcie pli-
ków w przeglądarkach niewymagają-
cych zakupienia kosztownego oprogra-
mowania.

Jednym z głównych zadań modelu
BIM w fit-outach jest wykonanie ra-
portu kolizji (clash detecion), a doce-
lowo eliminacja kolizji na budowie.
Aby taki raport był wartościowy pro-
jekty wszystkich zaangażowanych
branż muszą być wykonane w techno-
logii BIM. We wnętrzach często do-
chodzi do kolizji ścian z instalacjami,
które w rzeczywistości są rezprezen-
towane przez otwory w ścianie. Odpo-

AKADEMIA BIM

5/2020 (nr 573)ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951Xwww.materialybudowlane.info.pl

1) Trzop Architekci;
e.dudzinska@trzoparchitekci.pl

Zastosowanie BIM
w projektach wykonawczych fit-out

– wyzwania i możliwości

mgr inż. arch. Emilia Dudzińska1)

Architektura
i konstrukcja

Architektura
Instalacje

elektryczne

Instalacje
elektryczne

Instalacje HVAC
i wod-kan

Instalacje HVAC
i wod-kanElewacja

shell & core fit-out

Rys. 1. Przykładowy uproszczony podział
modelu budynku i fit-out oparty na branżach



60

wiednia wymiana informacji między
branżami może zapewnić szybkie
wprowadzenie tych informacji do mo-
delu architektury. W przypadku wy-
konywania raportu kolizji pomocne
jest także modelowanie stref dostępu
do urządzeń, geometrii otwierania
drzwi (rysunek 2), czy też odległości
pomiędzy biurkami, a także biurkiem
i ścianą.

Wykorzystanie zestawień
Istotnym wymaganiem, jakie zazwy-

czaj musi spełnić model aranżacji i jed-
ną z największych korzyści z zastoso-
wania technologii BIM jest wykonanie
przedmiarów. To aspekt, który w znacz-
nym stopniu wpływa na sposób mode-
lowania elementów. Przykładem są ty-
powe zabudowy. W kosztorysach ich
cena z reguły jest podawana w stosun-
ku do metrów bieżących. W związku
z tym model tego elementu powinien
zostać przygotowany w sposób umo-
żliwiający zliczenie w tych jednost-
kach. Biorąc pod uwagę, że kosztorys
często jest wykonywany przez inną
jednostkę niż projektowa (z wyłącze-
niem formuły Design & Build), warto
wcześniej ustalić założenia, jakie powi-
nien spełniać przedmiar, tak aby mak-
symalnie wykorzystać dane zawarte
w modelu.

Zestawienia mogą służyć także do
kontroli spełnienia wymagań przepi-
sów oraz poprawności modelu. Dzięki
powiązaniu danych możliwa jest kon-
trola spełnienia wymagań, np. dotyczą-
cych zapewnienia odpowiedniej liczby
misek ustępowych w stosunku do licz-

by pracowników [2]. Wymaga to od-
powiedniego przygotowania (sparame-
tryzowania) elementu reprezentującego
miejsca pracy oraz pomieszczenia.
Dzięki temu można otrzymać zesta-
wienie formatowane warunkowo, któ-
re będzie kontrolowało ten parametr
i w sposób przyjazny graficznie (np.
przez podświetlenie na kolor czerwo-
ny) alarmowało o jego ewentualnym
przekroczeniu. W przypadku przepi-
sów związanych z bezpieczeństwem
pożarowym ważną kwestią jest dłu-
gość przejść ewakuacyjnych. Dzięki
ustawieniu filtrów widoku oraz odpo-
wiedniemu dowiązaniu elementów
można oznaczać długość przekraczają-
cą 40 m. Dzięki temu, nawet w przy-
padku konieczności wielokrotnej ak-
tualizacji, widoczne będzie niespełnie-
nie warunku (tabela).

Ze względu na skomplikowany
schemat partycypacji w finansowaniu
inwestycji, niektóre elementy wyposa-
żenia są zamawiane bezpośrednio
przez najemcę, a inne zapewnia de-
weloper. Często powoduje to wiele
nieporozumień. Dzięki dodaniu od-
powiednich parametrów w modelu
i przedstawienia graficznego informa-
cja dotycząca partycypacji jest dostęp-
na i czytelna. Niestety model projek-
tu wykonawczego rzadko jest wyko-
rzystywany do zamówienia mebli ru-
chomych.

Zestawienia służą także do kontroli
i edycji modelu. Biorąc pod uwagę
standardy wykończenia pomieszczeń,
możliwe jest sprawdzenie, czy założe-
nia zostały spełnione. Przykładem mo-
gą być toalety, w których jest wiele
mniejszych elementów wyposażenia,
takich jak podajniki papieru, kosze,
wieszaki. Dzięki odpowiedniemu ze-
stawieniu można weryfikować speł-

nienie standardu wykończenia. Innym
przykładem jest wysokość ścian – dzię-
ki zestawieniu poziomów dowiązań
i wysokości możliwe jest kontrolowa-
nie, czy zostały one poprawnie wymo-
delowane.

Wyzwania
W trakcie wdrażania technologii BIM

w projektach wykonawczych trzeba sta-
wić czoło nowym wyzwaniom. Oprócz
konieczności wyposażenia stanowisk
pracy oraz zapewnienia szkoleń, jedną
z pierwszych trudności jest przeniesie-
nie dotychczasowych, wypracowanych
przez lata standardów 2D na oprogra-
mowanie BIM. To proces pracochłonny,
ale bez jego zakończenia lub przynaj-
mniej znacznego zaawansowania zakłó-
cona jest płynność pracy. W trakcie pro-
jektowania nadal zmagamy się z bra-
kiem dostępnych modeli producentów,
co wydłuża czas konieczny na opraco-
wanie projektu. Często, gdy modele
producentów są dostępne, mają wiele
dodatkowych parametrów, które są
zbędne, przez co model wymaga
oczyszczenia.

Jednym z większych wyzwań związa-
nych z dokumentacją wykonawczą jest
liczba rewizji, jakim jest poddawana. To
proces nie tylko pochłaniający wiele
czasu, ale także potencjalnie generujący
błędy. W technologii BIM, dzięki po-
wiązaniu informacji czas poświęcany
na wprowadzenie rewizji jest zmniej-
szany, a ryzyko popełnienia błędu mini-
malizowane.
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Rys. 2. Model drzwi uwzględniający geo-
metrię w miejscu otwierania skrzydła.
Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania
możliwa jest weryfikacja kolizji
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