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DYREKTYWA PARLAMENTU

EUROPEJSKIEGO I RADY

2014/24/EU z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zamówień publicznych,

uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie

ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz

niektórych innych ustaw (rozdział 2a

“Komunikacja zamawiającego z wykonawcami ”

Art. 10e. i 18.)

Building Information Modeling. Ekspertyza dotycząca możliwości

wdrożenia metodyki BIM w Polsce; KPMG advisory Sp. z o.o. sp.

k. i ARUP; Wrzesień 30, 2016 została zlecona przez Ministerstwo

Infrastruktury i Budownictwa.

Uwagi do Ekspertyzy BIM dotyczącej

możliwości wdrożenia BIM w Polsce,

opracowane przez grupę ekspertów BIM

Klastra.
https://pzn.pkn.pl/kt/info/published/9000127839

Tłumaczenie standardów: IFC, Information management using

building information modeling, Organization of information

about construction works , Information delivery manual …

HISTORIA BIM PL. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=PL
http://mib.gov.pl/files/0/1797409/mozliwosciwdrozeniametodykiBIM.pdf
https://pzn.pkn.pl/kt/info/published/9000127839


HTTPS://WWW.UZP.GOV.PL/__DATA/ASSETS/PDF_FILE/0019/32761/USTAWA-Z-DNIA-22-CZERWCA-2016-R.-O-ZMIANIE-USTAWY-

PRAWO-ZAMOWIEN-PUBLICZNYCH-ORAZ-NIEKTORYCH-INNYCH-USTAW.PDF

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz

z 2016 r. poz. 831 i 996) wprowadza się następujące zmiany:

„Rozdział 2a Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

Art. 10e. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać

użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi. W takim

przypadku zamawiający udostępnia środki dostępu do tych narzędzi zgodnie z art. 10d do czasu, gdy

takie narzędzia staną się ogólnie dostępne.”

Art. 18.

„W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem

18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego

zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.:

3. w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia

narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi, jeżeli takie

narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia alternatywne środki dostępu do takich

narzędzi;”

HTTP://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-

CONTENT/PL/TXT/PDF/?URI=CELEX:32014L0024&FROM=PL

Artykuł 22 Ustęp 4

„W odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane i konkursów państwa

członkowskie mogą wymagać zastosowania szczególnych narzędzi elektronicznych, takich jak

narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobne. W takich

przypadkach instytucje zamawiające muszą zaoferować alternatywne środki dostępu zgodnie

z ust. 5 do czasu, gdy takie narzędzia staną się ogólnie dostępne w rozumieniu ust. 1 akapit

pierwszy zdanie drugie.”

Artykuł 90 Ustęp 1

„Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i

administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 18 kwietnia 2016 r.

Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.”

EKSPERTYZA BIM

Pkt. 2.5.2: „Niewątpliwie jednak identyfikujemy ryzyko, że w postępowaniach

z wymogami stosowania BIM wykonawcy domagać się będą ‘udostępniania

środków dostępu do BIM’. Nie potrafimy zinterpretować co ten przepis

oznaczać będzie w praktyce. W najgorszym przypadku oznaczać mogłoby to

konieczność dostosowania dokumentacji BIM w posiadaniu zamawiającego

do posiadanych przez wykonawców narzędzi modelowania lub wręcz do

posiadanego sprzętu komputerowego.”

Pkt. 2.5.10: „Wprowadzenie art. 10e do Prawa zamówień publicznych jest

naszym zdaniem niefortunne a jego skutki niemożliwe do określenia. Być

może PZP będzie wymagało zmiany, która wyraźnie wskaże na

dopuszczalność żądania posługiwania się BIM w trakcie realizacji budowy

także do zarządzania nią. Na dzień dzisiejszy literalna interpretacja tego

artykułu to umożliwia, jeśli Zamawiający ‘udostępni środki dostępu do tych

narzędzi’. Pytani przez nas eksperci nie wiedzą jak interpretować ten

przepis.”

PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/32761/USTAWA-Z-DNIA-22-CZERWCA-2016-R.-O-ZMIANIE-USTAWY-PRAWO-ZAMOWIEn-PUBLICZNYCH-ORAZ-NIEKToRYCH-INNYCH-USTAW.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=PL


PRZETARGI

8.2014

Budowa kompleksu 

Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w 

Sulejówku

8.2015

Wykonanie inwentaryzacji 

architektonicznej w modelu 

BIM zabytkowego budynku 

Sądu

Rejonowego Katowice –

Zachód w Katowicach przy 

pl. Wolności 10

Wykonanie wielobranżowej, 

kompletnej dokumentacji 

projektowej (budowlanej i 

wykonawczej) dla zadania 

„Rozbudowa 

Wielospecjalistycznego Szpitala 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością o Ośrodek 

Radioterapii, w celu zwiększenia 

dostępności do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych w obszarze 

chorób nowotworowych"

3.2016

Wykonanie dokumentacji 

projektowej dotyczącej 

termomodernizacji 

budynków ASP im. Jana 

Matejki w Krakowie

10.2015

Wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB), wraz z 

kosztorysem inwestorskim dla 

rewitalizacji kamienicy przy ul. 

Jana Pawła II 4 w Mikołowie, 

wraz z oficyną i 

zagospodarowaniem podwórza

1.2016

Wybór zarządzającego 

projektem – Budowa 

Ośrodka Narciarstwa 

Biegowego i Biathlonu w 

Szklarskiej Porębie -

Jakuszycach

3.2016

Wykonanie dokumentacji 

projektowej dla przebudowy i 

rozbudowy obiektów Gmachu 

Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. 

Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie

Wykonanie wielobranżowej 

dokumentacji projektowej w 

oparciu o technologię BIM 

(Building Information Modelling) 

i kosztorysowej w zakresie 

obejmującym wszystkie 

czynności umożliwiające i 

mające na celu uzyskanie przez 

Inwestora pozwolenia na 

budowę inwestycji pt.: „Budowa 

internatu dla 500 osób, wraz z 

niezbędną infrastrukturą” oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego

7.2016

Przebudowa budynku 

Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji przy ul. 

Domaniewskiej 36/38 

w Warszawie w 

systemie projektuj i 

buduj.

7.2016

Dialog techniczny – Opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania 

pn. Rozbiórka i budowa mostu kolejowego w km 

39,210 linii kolejowej nr 94, w ramach zadania: Prace 

na linii kolejowej nr 94, na odcinku Kraków Płaszów –

Skawina – Oświęcim

8.2016

3.2016

20152014 2016 2017

Realizacja zadania pn.” 

Budynek niemal zero-

energetyczny Wydziału 

Architektury i Wydziału 

Inżynierii Zarządzania  

(WAIWIZ) Politechniki 

Poznańskiej. 

8.2016

Konkurs na opracowanie 

koncepcji budynku 

„Pracowni Przewrotu 

Kopernikańskiego”.

4.2017

Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji 

Termicznego Przekształcania Odpadów 

na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 

Stałych Odpadów Komunalnych 

(ZUSOK) w Warszawie

5.2016
DYREKTYWA
PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEJ I 
RADY 2014/24/EU 

2.2014
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„A.1.1. Wykonawcy wykażą się posiadaniem wiedzy i doświadczenia nabytego w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez wykonanie zadania obejmującego sporządzenie

projektu, który był podstawą uzyskania pozwolenia na budowę i wykonanie na podstawie tego projektu min. Jednego budynku zaliczanego do trzeciej kategorii

geotechnicznej. Zakres wykazanego świadczenia musi obejmować co najmniej:

…

Sporządzenie dokumentacji projektowej z użyciem symulacji opartej na modelu BIM (Building Information Modelling) w standardzie IFC (Industry Foundation

Classes), umożliwiającej na etapie projektowania określenie informacji dotyczących budynku wykorzystującego odnawialne źródła energii, co najmniej w zakresie:

efektywności energetycznej, kontroli kosztów budowy i materiałów, oraz kosztów utrzymania budynku, z uwzględnieniem wytycznych Dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.”

B.1.1. Kluczowy projektant, który:

B.1.1.1. Posiada aktualne uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalności architektonicznej.

…

B.1.1.2. Zaprojektował w ramach swojej specjalności co najmniej jeden budynek o wartości co najmniej 50.000.000 zł brutto, zaliczany do trzeciej kategorii

geotechnicznej, którego realizacja łącznie wymagała:

a) Sporządzenia dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, wykonanej zgodnie z przepisami

obowiązującymi w dacie projektu.

b) Przeprowadzenia w trakcie projektowania symulacji opartej na modelu BIM (Building Information Modelling)w standardzie IFC (Industry Foundation Classes),

dotyczącej budynku wykorzystującego odnawialne źródła energii, co najmniej w zakresie:

— efektywności energetycznej,

— kontroli kosztów budowy i materiałów, oraz

— kosztów utrzymania budynku,

z uwzględnieniem wytycznych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

B.1.2. Kluczowy projektant, który:

B.1.2.1. Posiada aktualne uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

B.1.2.2. Zaprojektował w ramach swojej specjalności co najmniej jeden budynek o wartości co najmniej 50.000.000 zł brutto, zaliczany do trzeciej kategorii

geotechnicznej, którego realizacja łącznie wymagała:

a) Sporządzenia dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, wykonanej zgodnie z przepisami

obowiązującymi w dacie projektu.

b) Przeprowadzenia w trakcie projektowania symulacji opartej na modelu BIM (Building Information Modelling)w standardzie IFC (Industry Foundation Classes),

dotyczącej budynku wykorzystującego odnawialne źródła energii, co najmniej w zakresie:

— efektywności energetycznej,

— kontroli kosztów budowy i materiałów, oraz

— kosztów utrzymania budynku,

z uwzględnieniem wytycznych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;

ODWOŁANIA:

• Wykluczenie polskich wykonawców z uczestnictwa w postępowaniu (z uwagi na wymagane 

doświadczenie).

• Łączenie wymagań w zakresie  kategorii geotechnicznej, wymogów BIM, klasy betonu architektonicznego 

oraz sposobu konstrukcji budynku dla zrealizowanej inwestycji (którą należy się wykazać) – poddanie pod 

wątpliwość czy taka inwestycja w ogóle powstała.

• Wniosek o wykreślenie zapisów dot. BIM (WARBUD)

REZULTAT:

• Inwestor w kolejnych krokach usuwa wymagania związane z doświadczeniem w zakresie technologii BIM

KWESTIA PODEJŚCIA (2014r.)

„Jakkolwiek w/w system BIM posiada szerokie możliwości to nie został on w Polsce wdrożony, nie jest

wskazany w żadnych przepisach prawa poza w/w dyrektywą, jego stosowanie obarczone jest bardzo

wysokimi kosztami, a tym samym użycie go w przeszłości przez wykonawcę i jego zespół projektowy stanowi

rażące naruszenie przepisów Pzp”



PRZETARGI

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym polegającym na budowie Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w

Szklarskiej Porębie - Jakuszycach. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz czynności managerskie i

techniczne potrzebne do zrealizowania Projektu w założonych parametrach technicznych, finansowych i terminowych. Przedmiot zamówienia zostanie

wykonany zgodnie z technologią BIM (Building Information Modeling).

Wymagania dot. zespołu realizującego zadanie, SIIWZ pkt.2.4.9. Manager BIM.

- Kwalifikacje i umiejętności: posiada wykształcenie wyższe techniczne: inżynier lub architekt.

- Doświadczenie zawodowe: co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu modeli BIM. Ponadto wykonał co najmniej: 1) jeden model BIM dla

budynków o powierzchni co najmniej 5000 m2 każdy. 2) jeden przedmiar robót bezpośrednio z modeli BIM dla budynków o powierzchni co najmniej 5000 m2

każdy.

Kryteria i waga ocen:

1. Cena ofertowa brutto – 60%

2. Metodyka realizacji zamówienia – 40%
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Metodyka realizacji zamówienia



PRZETARGI
Pytanie 57

Zamawiający w SIWZ kilkukrotnie używa stwierdzenia „obowiązujące standardy BIM”. Z

wiedzy posiadanej przez Wykonawcę wynika, iż w każdym kraju, w którym BIM jest

standardem, każda dokumentacja przetargowa określa precyzyjnie standardy BIM dla

danego projektu (tzw. BIM Protocol). Na dzień dzisiejszy, zarówno w Unii Europejskiej,

jak i w Polsce nie istnieje dokument ujednolicający standardy BIM. Zwracamy się zatem

z pytaniem czy Zamawiający posiada jakikolwiek dokument określający standardy BIM

dla tego projektu? Odpowiedź Zamawiającego w tym zakresie jest niezbędna

Wykonawcy do dokonania prawidłowej wyceny usługi, gdyż w zależności od standardu

BIM koszt wykonania BIM może zawierać się w przedziale od kilkuset tysięcy do kilku

milionów złotych.

Odpowiedź

Zamawiający określił kluczowe wymagania dotyczące stopnia dokładności i zakresu modelu

BIM w par.3 ust. 7 wzoru Umowy (część II SIWZ) a wymagania dotyczące narzędzi BIM w

Rozdziale III części III SIWZ. Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać opisane przez niego

standardy, w których planuje on wykonać Projekt. Ocena tego standardu oraz zrozumienia

potrzeb Zamawiającego zawiera się w segmencie S4 Oceny Metodyki (Rozdział XX część I

SIWZ) i Wykonawca przy jej tworzeniu powinien opierać się o wytyczne standardów

technologii BIM takich europejskich organizacji jak np. BuildingSMART Finland

(http://www.en.buildingsmart.kotisivukone.com/3)

7.Wykonawca wykona Model 3D BIM Obiektu w otwartym formacie 

IFC 2x3 (Industry Fundation Classes): 

7.1. W stopniu dokładności co najmniej LOD 300. 

7.2. Zgodnie ze sporządzonym Planem Realizacji BIM. 

7.3. Obejmujący branżę: 

7.3.1. Architektoniczną. 

7.3.2. Konstrukcyjną. 

7.3.3. Instalacyjną w zakresie: 

7.3.3.1. Instalacji wentylacji mechanicznej. 

7.3.3.2. Instalacji klimatyzacji wraz z instalacją chłodniczą. 

7.3.3.3. Instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

7.3.3.4. Instalacji grzewczych. 

7.3.3.5. Instalacji elektrycznej wysokoprądowej. 

7.4. Zgodny w 100% z Dokumentacją Projektową. 

Szczegółowe wymagania Zamawiającego

względem zamawianej usługi.

Zamawiający wymaga, aby usługa była

świadczona przy użyciu profesjonalnych

narzędzi. W szczególności chodzi o:

2.5. Profesjonalne oprogramowanie do

sporządzenia dokumentacji projektowej w

technologii BIM, tj. oprogramowania

certyfikowane dla zgodności z CV 2.0 na

import i eksport do formatu IFC zgodnie z

http://www.buildingsmart.org/compliance/certif

ied-software/#.
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Kryteria oceny projektów:

Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:

a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,

b) Realność proponowanych rozwiązań w zakresie kosztowym i technicznym dla budynku energooszczędnego,

c) Funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz oraz zagospodarowania terenu zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (zgodnie z Załącznikami nr 8.1., 8.2., 8.3.. Do Regulaminu konkursu).

Kryteria o znaczeniu drugorzędnym:

a) Walory edukacyjne powiązane z energooszczędnymi technologiami budynku.

b) Dostępność przyjętych rozwiązań przestrzennych dla ogółu społeczeństwa, w szczególności otwarcie na Park Odkrywców i na miasto.

Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy

zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami Regulaminu konkursu przypisując punkty wskazali od 1 do 100. Podczas obrad zostanie sporządzony protokół z opisem czynności Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem wyboru prac i ich

rankingiem.

Szczegółowo opisano w Regulaminie Konkursu.

W zestawieniu dokumentów konkursowych do pobrania znalazły się:

Załącznik 7- Istotne postanowienia umowy (Załącznik 7.2)

Załącznik 8.5 – Wymagania dotyczące standardu Wykonania Modelu BIM
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Załącznik 7- Istotne postanowienia umowy (Załącznik 7.2)

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY, pkt. 1.1

Faza I:

-wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie koncepcji konkursowej;

Faza II:

- wykonanie pokonkursowej szczegółowej koncepcji architektonicznej w technologii BIM zgodnie z zał. 8.6 oraz koncepcji wielobranżowej budynku z uwzględnieniem zaleceń pokonkursowych Sądu konkursowego i zaleceń Zamawiającego w

tym zaleceń uwzględniających umowy partnerskie, wymagania planowanego konkursu Lemur oraz konkursu planowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Faza III:

- wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego w technologii BIM zgodnie z zał. 8.6 i jako dokumentacji tradycyjnej 2D (generowanej z modelu BIM), niezbędnej do pozwolenia na budowę …

Faza IV:

- wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego w technologii BIM zgodnie z zał. 8.6 i jako dokumentacji tradycyjnej 2D (generowanej z modelu BIM). (…)

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY, pkt. 1.6

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zespołem projektowym składającym się co najmniej z następujących osób:

• minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,

• minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,

• minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i będąca członkiem

odpowiedniej izby samorządu zawodowego,

• minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

• minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego

• minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

• zespołem projektowym zgodnie z zał .8.6 do Regulaminu Konkursu.

Omyłka pisarska: zamiast 

8.6 powinno być 8.5

Omyłka pisarska: zamiast 

8.6 powinno być 8.5



PRZETARGI Wymagania dotyczące 

Standardu Wykonania modelu BIM

Cele: 

• określenie standardów pracy w technologii BIM, które powinny być uwzględnione na etapie realizacji dokumentacji projektowej 

• określenie zakresu informacji (Plan realizacji BIM), które powinien dostarczyć projektant na etapie negocjacji umowy o prace projektowe.

Standardy:

• Etap konkursowy – 2D

• Koncepcja pokonkursowa – BIM

Wymagania techniczne:

• Platformy programowe – IFC 2x3 

• Wymiana danych – harmonogram 

• Współrzędne – bazowy punkt odniesienia zdefiniowany przez Kierownika Projektu

• Poziom szczegółowości (LOD)- na etapie projektu budowlanego i wykonawczego określony przez Wykonawcę

• Elementy budynku  

• Wymagania dot. informacji geometrycznych i niegeometrycznych – poziom szczegółowości wymagany dla każdego etapu projektu / odpowiedzialność za etapy

• Dokumentacja 2D – „Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego rysunki 2D (rzuty, przekroje, elewacje itp.) muszą być generowane z modeli trójwymiarowych.”

• Kosztorys – „Wszystkie elementy mające wpływ na koszt muszą być przedstawione jako elementy 3-wymiarowe na poziomie 5D.” ??? – „… w celu odróżnienia 

poszczególnych kosztów kosztorys musi być podzielony na poszczególne grupy: Koszty projektu, Koszty budowlane…”

Kompetencje:

• Ocena kompetencji w zakresie BIM – na podstawie przedstawionego BEP’u (co powinien zawierać BEP)

• „Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przeszkolenie kadry Projektanta w zakresie technologii BIM oraz oprogramowaniu służącym i wykorzystywanym w 

celu sporządzenia dokumentacji w formacie 3D. Główny projektant ma obowiązek wykonać stosowne szkolenie we własnym zakresie i na własny koszt”

Wymagania organizacyjne:

• BEP / Koordynator BIM / Menager Informacji / CDE – definicje, odpowiedzialność

• Zasady koordynacji i identyfikacji kolizji (model powinien …, samokontrola, wydawanie modeli do koordynacji)

• Zakres koordynacji  (etapy realizacji i koordynacji projektu)

• Bezpieczeństwo danych

Cele strategiczne Zamawiającego:

• Realizacja terminu w założonym czasie i

budżecie

• Eliminacja robót zamiennych

• Oddanie budynku do użytkowania do 12.2020

• Realizacja budynku energooszczędnego z

minimalizacją kosztów w ciągu życia budynku

• Realizacja najlepszego budynku pod względem

przestrzennym, funkcjonalnym i

architektonicznym
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Zał. 8.5.1 – Plan struktury danych

Zał. 8.5.2 – Elementy budynku (Dane materiałowe)

Zał. 8.5.3 - Poziom definicji (Level of Defintion, LOD, LOI)

Zał. 8.5.4 – Tabela dostaw danych

Zał. 8.5.5 – Zestawienie pow. Pomieszczeń netto

Zał. 8.5.6 – Role i odpowiedzialność 

Zał. 8.5.7 – Proces BIM (Schemat działań)

Zał. 8.5.8 – Harmonogram przekazywania danych.

Zał. 8.5.1

Zał. 8.5.2

Zał. 8.5.3

Zał. 8.5.4

Zał. 8.5.6

Zał. 8.5.7

Zał. 8.5.8



PODSUMOWANIE

“Każdy znaczący dla społeczeństwa obiekt budowlany, a do tego realizowany za środki publiczne,

zasługuje na to aby go wybudować dwa razy: raz w przestrzeni wirtualnej a drugi raz w rzeczywistości”*

* bimblog.pl; komentarze do artykułu „Pierwszy w Polsce przetarg publiczny z wymogiem IFC – część 2”; Nick: ravscin
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