
Kto bierze
udział w
projektach BIM?
Poradnik dla
producenta o osobach
zaangażowanych w BIM.



oto Twój krótki przewodnik po podstawach BIM. Naszym celem jest pokazanie producentowi::

Czym jest, a czym nie jest BIM

IKto, jak i dlaczego korzysta z BIM

Jak Ty jako producent, możesz stać się częścią BIM-u 

Poznaj szczegóły w dalszej części.

Porozmawiajmy o BIM.
Czy kiedykolwiek chciałbyś móc pochłaniać nową wiedzę 
w zaledwie kilka sekund? Cóż, wszyscy o tym marzymy.
Niestety nauka nie zaszła jeszcze tak daleko. Zamiast tego
możemy Ci zaoferować przewodnik po technologii BIM. Nie
będziemy używać tutaj technicznego żargonu ani wdawać się
w najdrobniejsze szczegóły. Znajdziesz tu wyłącznie łatwo
przyswajalne informacje, które pozwolą Ci posługiwać się tym
samym językiem, co architekci, inżynierowie i wykonawcy.



Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM? Sprawdź webinar o podstawach technologii BIM >

Zacznijmy od podstaw BIM
Skrót, proces, elementy

Czym jest BIM
BIM (skrót od Building Information Modeling), to cyfrowy proces
budowania, w którym informacje o każdym użytym materiale
 i komponencie są zapisane i zarządzane przez zespół projektowy
przez cały cykl życia budynku.

Brzmi skomplikowanie? Spokojnie. Skupmy się na słowach
kluczowych: digital, proces i cykl życia.

Cyfrowy proces budowlany daje architektom, inżynierom,
wykonawcom i właścicielom (AECO) precyzyjne informacje 
o fizycznych i funkcjonalnych elementach budynku. To z kolei
ułatwia planowanie, projektowanie, budowę i konserwację oraz
pozwala robić to w inteligentniejszy, szybszy i bardziej
zrównoważony sposób.

BIM to nie tylko teoria i narzędzie przyszłości. Już teraz pojawiają
się przepisy budowlane regulujące wykorzystanie BIM, a kolejni
producenci dołączają do wyścigu o znalezienie się w specyfikacji
projektowej w tejże technologii. Nie chodzi tylko o to, że BIM
będzie odgrywał wiodącą rolę w przyszłości. BIM będzie podstawą
branży budowlanej. Jak jako producent możesz uzyskać przewagę
we wspomnianym wyścigu? Cóż, musisz dostarczyć obiekty BIM.

Dlaczego potrzebujesz obiektów BIM
Czy obiekty BIM są czymś innym niż BIM? Tak i nie. Obiekty BIM są
częścią BIM.

Pomyśl o nich jako o elementach cyfrowego projektu. Są Obiekty
BIM są cyfrowymi odpowiednikami produktów, 
a dodatkowo zawierają wszystkie jego parametry. Mogą to być
dane o geometrii i o właściwościach produktu, dzięki czemu
projektant wie dokładnie w jaki sposób może taki produkt
wykorzystać i jak będzie się on zachowywał w cyklu życia
budynku, jaki będzie miał wpływ na środowisko, recykling, 
a nawet utylizację.

Mówiąc prościej, obiekt BIM to cyfrowy bliźniak Twojego
produktu, zawierający wszystkie istotne informacje dla
projektantów opracowujących specyfikację projektu.

Producenci potrzebują obiektów BIM, aby poszerzyć swój zasięg,
znaleźć nowe potencjalne rynki, usprawnić rozwój produktu,
zacieśnić współpracę między zespołami…

Moglibyśmy tak wymieniać w nieskończoność. Ale pytanie brzmi:

https://business.bimobject.com/pl/materialy/czym-jest-bim-darmowe-webinarium/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=ebook-phases-pl&utm_content=what-is-bim-page


Czym jest, a czym nie jest BIM
Rozwiejmy wątpliwości

Jest wiele sposobów na opisanie tego, czym jest BIM. Może to prowadzić
do zamieszania w jego definiowaniu, wywołać frustrację i jeszcze bardziej
zwiększyć złożoność już złożonego tematu. Dlatego wyeliminowanie
„czym BIM nie jest” może lepiej pomóc zrozumieć całe zagadnienie. Tak
więc, aby ułatwić zrozumienie tematu podzieliliśmy BIM na to czym jest, a
czym nie jest:

Stosowany na całym świecie, z technologiami rozwijanymi 
od lat 70.

Zaawansowany proces dopasowany do wymagań użytkownika

Proces, który tworzy, zarządza i rozwija informacje w trakcie
całego projektu.

System, który zajmuje się danymi projektowymi, projektowaniem 
3D i informacjami przed i po zakończeniu budowy.

Wykorzystywany przez małe, średnie i duże firmy.

Współpracą producentów, architektów, projektantów,
geodetów, inżynierów, wykonawców, specjalistów, budowniczych,
techników...

To proces, który prowadzi do oszczędności 
kosztów i zwiększenia zwrotu z inwestycji.

Procesem, który łatwo zainicjować we własnej firmie.

BIM JEST BIM NIE JEST

Nową i nietestowaną platformą.

Takim samym sposobem pracy dla wszystkich.

Narzędziem wykorzystującym 3D CAD lub narzędziem 
do projektowania.

Oprogramowaniem lub aplikacją.

Wykorzystywany wyłącznie przez duże organizacje.

Wykorzystywany wyłącznie przez architektów.

Kosztem dla projektu.

Trudny do zrozumienia i wykorzystywania.



Jaką wartości przynosi BIM?
Dlaczego BIM ma znaczenie dla projektantów, producentów i reszty świata

Bardziej precyzyjne informacje

Dokładne dane dotyczące produktu i projektu ułatwiają
zapewnienie najbardziej wydajnego przebiegu prac
budowlanych dla architektów, inżynierów, podwykonawców
i operatorów (AECO). Dane w BIM mają ogromne możliwości
— od udostępnienia całościowego obrazu ich projektu w
formacie wizualnym 3D po rozwiązywanie problemów
technicznych i biznesowych.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie informacje i pomysły są
przechowywane w bezpiecznym, wspólnym środowisku
opartym na chmurze, projektanci mogą uzyskać dostęp do
danych z dowolnego miejsca na świecie. Zebranie danych
projektowych w jednym miejscu skutkuje lepszą
współpracą, komunikacją i zrozumieniem między wszystkimi
zaangażowanymi stronami. Pomysły można testować i
udostępniać w modelu 3D, a nie na placu budowy, co
skutkuje mniejszą liczbą błędów, niższymi kosztami i
zadowolonymi klientami.

Lepsza komunikacja

Zwiększona wydajność

Problemy z łańcuchem dostaw, błędy projektowe, poleganie
na papierowej dokumentacji lub przestarzałych procesach,
problemy z komunikacją i awarie na miejscu - to tylko
niektóre z problemów, które spowalniają projekty. Cyfrowe
zarządzanie budową przyspiesza cały proces oraz napędza
do kolejnych ulepszeń w zakresie zarządzania projektem.
Dzięki ulepszonym opcjom dla producentów i licznym
możliwościom montażu, zwiększa się wydajność pracy oraz
szybkość samych dostaw.



Obiekty BIM często oferują dane dotyczące
zrównoważonego rozwoju, które pomagają
zidentyfikować źródła zużycia energii. Pomaga to
projektantom np. w identyfikacji źródeł zużycia energii 
i dokonywaniu najlepszych wyborów zarówno z punktu
widzenia ochrony środowiska, jak i ekonomii. Sposób
wykorzystania produktu, jego cykl życia i potencjał
recyklingu można również zrozumieć, przeprowadzając
symulacje i testując przykładowe koncepcje cyklu życia,
zarówno przed, jak i podczas budowy, ale także w fazie
rozbiórki.

Ekologia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Cyfrowy proces budowlany sprzyja również w
rozplanowaniu terenu i efektywnym planowaniu sprzętu
niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa na
budowie. Można w ty procesie identyfikować potencjalne
zagrożenia, opracowywać drogi ewakuacyjne i przy
użyciu różnych metod rozwiązywać złożone problemy,
które normalnie byłyby rozwiązywane dopiero na placu
budowy. 



Branża BIM - kto bierze udział?
Poznawanie osób zaangażowanych w projekt

Dotarcie do profesjonalistów
Chcesz dotrzeć do projektantów? Oczywiście, że tak.
Jako marketingowiec produktów budowlanych
prawdopodobnie zadajesz sobie pytanie:

Kto jest moją grupą docelową?
Kiedy powinienem do niej dotrzeć?
Jak docierać do grupy docelowej?
Gdzie znaleźć grupę docelową?
Jaki powinien być przekaz?
Jak mogę się upewnić, że dotarłem do właściwych osób? 

Prawdopodobnie już zdałeś sobie sprawę, że marketing się
zmienia. Podobnie jak Twoi odbiorcy docelowi. Odchodzimy
od broszur i targów. Więc co pozostało? Większość
producentów produktów budowlanych nadal polega na
tradycyjnych kanałach marketingowych. Są one
czasochłonne, kosztochłonne oraz zwykle kierują do
niewłaściwych osób w niewłaściwym czasie. Projektanci,
którzy nie szukają aktywnie produktów lub nie potrzebują
konkretnego produktu, po prostu nie będą nim
zainteresowani. Tak więc pójście tą drogą nie jest dobrym
pomysłem.

BIM bazuje na współpracy
Jeśli chcesz, aby Twoje produkty znalazły się 
w projekcie BIM, to do kogo powinieneś
skierować? Projekt jest procesem współpracy, a
nie jednoosobowym działaniem. W tej sekcji
przedstawiamy informacje o osobach biorących
udział w tym procesie. Oczywiście może się to
różnić w  zależności od projektu, ale baza
pozostaje taka sama.
Przedsięwzięcie, takie jak projekt budowlany,
wymaga podejścia zorientowanego na zespół.
Klient, architekt i wykonawca są członkami tego
samego zespołu. Przyjrzyjmy się więc osobom
najczęściej zaangażowanym w projekt BIM:

Klient
Architekt
Projektant wnętrz
Inżynier
Wykonawca
Właściciel/Zarządca budynku





Klient
W procesie BIM

Kim jest

Rola w BIM

Klient to osoba lub firma, dla której realizowany jest projekt. Biorąc
pod uwagę, że w dużych projektach budowlanych często jest tak
wiele osób, które działają na różnych poziomach i zarządzają
częściami projektu w różnym czasie, czasem może być niejasne,
kto właściwie jest klientem. Tak więc w telegraficznym skrócie:
klient to ta osoba/firma, który inicjuje pracę/projekt.

Klient zazwyczaj wyznacza projektanta i wykonawcę. W niektórych
przypadkach klient określa również potrzeby estetyczne 
i funkcjonalne efektu końcowego. Korzystając z BIM, klient może
mieć wgląd do szczegółowego plan wykonania, do koncepcji oraz
uzyskać informacje o modelu czy kosztach. Klient potrzebuje
wizualizacji projektu w celu jego akceptacji i stworzenia
materiałów promocyjno-marketingowych. Informacje przed, 
w trakcie i po projekcie są niezbędne.



Architekci otrzymują brief od klienta i rozpoczynają pracę.
BIM umożliwia architektom uzyskanie lepszego wglądu w
projekt na wczesnym etapie, a dzięki obiektom BIM, również
dostęp do wszystkich jego właściwości, 
w tym kosztów, śladu węglowego i informacji produkcyjnych.
Dzięki modelowi BIM (cyfrowy bliźniak obiektu) architekt może
projektować szybciej, przeprowadzać symulacje i
przedstawiać klientowi szczegółowy finalny rezultat. Jako
producent upewnij się, że Twoje obiekty BIM posiadają:

Chcesz wejść w synergię z architektami? 
Sprawdź, co architekci mówią o BIM >

Architekt
W procesie BIM

Kim jest

Rola w BIM

Architekci to profesjonaliści zajmujący się projektowaniem.
Istnieją różne typy architektów o różnych potrzebach. Na
przykład architekci krajobrazu, techniczni, mieszkaniowi 
i przemysłowi. Zwykle są zatrudniani przez klienta w celu
dopracowania wizji i przekształcenia jej w realizację.

Estetyka i/lub funkcjonalność

Niezbędne parametry

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

Dostępność

https://business.bimobject.com/pl/materialy/dlaczego-architekci-korzystaja-z-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-keyplayers


Projektant wnętrz
W procesie BIM

Kim jest

Rola w BIM

Projektant wnętrz koncentruje się na przestrzeni wnętrz 
i współpracuje z innymi podwykonawcami projektu.
Określa , jak ma wyglądać wnętrze i jak powinno być
wyposażone. Przykłady: wystój kuchni, łazienki czy wybór
materiału i wykończenia.

BIM daje projektantowi wnętrz możliwość zaangażowania
się w projekt już od pierwszych szkiców. Projektant może
od początku wizualizować przestrzenie i modyfikować
projekt. Oznacza to lepszą koordynację projektów.

Psst! Producent produktów wykorzystywanych we
wnętrzach (jak np. meble, oświetlenie) musi
zademonstrować, jak jego produkt działa i jakie ma
możliwości. Produkty dekoracyjne powinny również
posiadać odpowiednie wzorniki i próbniki kolorów,
umożliwiające dopasowanie materiałów.



Dzięki BIM inżynier posiada jedno źródło danych 
i może w łatwiejszy sposób zarządzać informacjami,
liczbami i parametrami. Dzięki modelowi BIM inżynier
może łatwiej wykrywać kolizje (błędy), w pełni zrozumieć
cykl życia budynku i przeprowadzić analizy zużycia
energii. Mogą również przeprowadzać testy i symulacje,
aby upewnić się, że projekt jest bezpieczny i działa
prawidłowo, zanim jeszcze budynek zostanie zbudowany.
Jako producent upewnij się, że Twoje obiekty BIM
posiadają:

Inżynier
W procesie BIM

Kim jest

Rola w BIM

Inżynier służy fachową wiedzą w zakresie projektowania,
montażu i konserwacji. Dokonują oceny stanu
konstrukcyjnego, elektrycznego i mechanicznego
projektu, a także dokładnie sprawdzają projekt przed
jego wdrożeniem. Zadania te obejmowałyby również
przegląd systemów efektywności energetycznej, takich
jak oświetlenie, woda i klimatyzacja.

Certyfikaty

Instrukcje instalacji i użytkowania

Informacje o ekologii



Wykonawca
W procesie BIM

Kim jest

Rola w BIM

Wykonawca to inaczej budowniczy projektu. Po
otrzymaniu projektu od architekta przekształca wizję 
w rzeczywistość. Wykonawca skupia się głównie na
harmonogramie, planowaniu i kosztach. Wykonawcy
muszą wiedzieć, że budynek będzie działał i nie będzie
opóźnień z powodu braku dostępności produktów lub
rosnących kosztów. Aby wszystko zadziałało, wykonawca
potrzebuje szczegółowych rysunków technicznych 
i informacji o modelu.

Pracując z wykorzystaniem BIM, wykonawca może
koordynować współpracę z projektantami na etapie
poprzedzającym budowę. Można dzielić się wiedzą 
i doświadczeniami, a dostawy mogą być dokładnie
planowane w zakresie miejsca i ilości. Planowanie może
być niezwykle szczegółowe i obejmować trasy ruchu
pojazdów i innych planowanych maszyn.

BIM zwiększa precyzję i powinien skutkować mniejszą
ilością odpadów i większą dokładnością. Ponieważ oferuje
wizualną reprezentację, pomaga również zarządzać
ryzykiem.



Właściciel/Zarządca budynku
W procesie BIM

Kim jest

Rola w BIM

Zarządcy obiektów są odpowiedzialni za konserwację 
i utrzymanie budynku, a także wszystko od wymagań
prawnych po standardy BHP. Mogą pełnić zarówno
funkcję strategiczną, jak i operacyjną. Ta osoba/firma
zarządza i dba o budynek i jego media przez lata, a
nawet dekady po ukończeniu projektu.

BIM dostarcza właścicielowi/zarządcy obiektu
dokładniejszą dokumentację z szeroką gamą
dodatkowej wiedzy z zakresu konserwacji. Dzięki
szczegółowym informacjom dotyczącym budynku,
pozwala to na dokładniejsze oszacowanie jego kosztów
operacyjnych. Tak cenne informacje uzyskane z modelu
BIM pozwalają na inteligentniejszy sposób zarządzania
budynkami.



A co z producentem?
Producent w procesie BIM

Teraz prawdopodobnie myślisz „Ale co ze mną?”. Nie
martw się, nie zapomnieliśmy o Tobie.

Wiemy, że współpraca BIM pomaga generować
oszczędności, zmniejszać ilość odpadów, określać
specyfikacje i rozwijać bardziej wydajne budynki.

BIM dla producenta to przede wszystkim sporo danych o
grupie docelowej, czyli projektantach. Jeżeli chcesz, aby
Twój produkt znalazł się w specyfikacji projektowej, to
musisz współpracować z KAŻDYM kto bierze udział w
procesie budowy i kto ma wpływ na powstanie specyfikacji.
Oznacza to interakcję z osobami decyzyjnymi tak wcześnie,
jak to możliwe, a później kontynuowanie współpracy z nimi
przez cały projekt. BIM daje producentom możliwość nie
tylko bycia dostawcami produktów, ale także budowania
współpracy i możliwości biznesowych z grupą AECO.

Modelowanie informacji o budynku (BIM) jest w fazie
gwałtownego wzrostu. Według Allied Marketing Research
wartość rynku BIM w 2019 roku została wyceniona na 4,5
miliarda euro i do 2027 roku ma osiągnąć wartość 13,7
miliarda euro, odnotowując łączną roczną stopę wzrostu
(CAGR na poziomie 15,2%) w latach 2020-2027.

Źródło dodaje również, że badania zostały wykonane
przed epidemią COVID-19, dlatego też szacowane liczby
w 2027 będą z pewnością wyższe.

BIM już teraz odgrywa kluczową rolę w procesie
specyfikacji produktowej projektu.

Jeśli więc nie chcesz pozostać w tyle, dodanie BIM-u
jako elementu strategii marketingowej będzie
koniecznością. Wielu producentów materiałów
budowlanych i wyposażenia wnętrz już teraz dołączyło
do cyfrowego budownictwa. Wielu z nich korzysta także
z BIM w ramach rozwoju i badań swoich produktów.
Wykorzystują oni cyfrowe narzędzia np. do symulacji
światła dziennego, celem jak najlepszej optymalizacji
produktu.



Architekt i International Specifications Manager w Bandalux

„Jako producenci dostarczający produkty do projektów budowlanych,
oczywiste jest, że musimy aktywnie działać, aby sprostać nowym
standardom w naszej branży. Oferując architektom wysokiej jakości
obiekty BIM, zwiększamy prawdopodobieństwo, że nasze produkty znajdą
zastosowanie w projektach budowlanych.”

Elena Broncano



Korzyści są na wyciągnięcie ręki.
Wchodzisz w to?

Wartość, jaką BIM zapewnia w całym spektrum
biznesowym, znacznie wykracza poza potencjalne ryzyko
i koszty. Zdolność do poszerzania oferty usług, tworzenia
długofalowych relacji z klientami, a także generowania
nowych zysków jest oczywista.

Tempo absorpcji BIM w sektorach budowlanym 
i przemysłowym wzrosło w ostatnich latach. Statistica
podaje, że liczba brytyjskich specjalistów budowlanych
korzystających z BIM wzrosła z 13% w 2011 r. do 73% w 2020
r. W Japonii korzystało z niego 54% profesjonalistów.

BIM coraz częściej jest także obejmowany prawem
budowlanym lub staje się częścią zamówień publicznych.
Taką sytuację obserwujemy m.in w Wielkiej Brytanii,
Meksyku, Hiszpanii, Rosji i Norwegii, a producenci, którzy
posiadają obiekty BIM w swojej ofercie zyskują przewagę
nad konkurencją.

Na początku tego e-booka odważnie stwierdziliśmy, że
producenci potrzebują obiektów BIM i że BIM będzie
przyszłością branży budowlanej. Mamy nadzieję, że już
wiesz, dlaczego tak uważamy.
Na BIMobject.com możesz dotrzeć do ponad 2 milionów
zarejestrowanych użytkowników poszukujących
obiektów BIM do swoich projektów BIM. Pamiętaj jednak,
że pobrany obiekt to nie koniec podróży – to dopiero
początek. Fakt, że ten sam obiekt można umieścić w
różnych budynkach i projektach, daje ci mnogą ilość
możliwości wykorzystania tego w biznesie. To
niekończąca się współpraca, które już teraz zmienią
naszą branżę.



Przeczytaj nasz e-book > Poznaj 4 główne powody >

Dlaczego projektanci
wybierają ekologiczne
materiały budowlane?

Czy producent powinien 
rozpocząć pracę z BIM?

Chcesz wiedzieć więcej?
Zaspokój głód wiedzy naszymi darmowymi materiałami:

Gdzie BIM jest już
obowiązkowy?

Sprawdź nasz przewodnik >

https://business.bimobject.com/pl/materialy/dlaczego-projektanci-wybieraja-ekologicznie-materialy-budowlane/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-keyplayers
https://business.bimobject.com/pl/blog/4-powody-dla-ktorych-kazdy-producent-powinien-wdrozyc-technologie-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-keyplayers
https://business.bimobject.com/en/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-keyplayers


Odwiedź business.bimobject.com

BIMobject.com
Dziś nie budujemy świata tak jak kiedyś. Budownictwo, największy przemysł świata, jest również jednym z największych źródeł
zanieczyszczeń na świecie. Istniejące już budynki oraz nowe konstrukcje generują prawie 40% światowej emisji dwutlenku węgla.

Misją BIMobject jest cyfryzacja budownictwa i tworzenie bardziej
zrównoważonej przyszłości. Jesteśmy platformą stworzoną dla
branży budowlanej. Dostarczamy niezbędne informacje oraz
inspiracje architektom i inżynierom z całego świata. Wszystko po
to, aby budować szybciej, inteligentniej i bardziej ekologicznie.

Naszymi klientami są producenci materiałów budowlanych 
i wyposażenia wnętrz, tacy jak Roca, LUG Light Factory, Knauf
Armstrong, Electrolux i Kline. Korzystają oni z naszej platformy, aby
docierać ze swoimi produktami do projektantów z całego świata.

BIMobject zostało założone w 2011 roku z siedzibą w Malmo w Szwecji.
Znajdziecie nas także w naszym polskim biurze w Gliwicach. Jesteśmy
notowani na giełdzie NASDAQ First North Growth Market (ticker BIM), 
a nasi najwięksi właściciele to EQT Ventures oraz nasi założyciele.

– aby wziąć udział w webinarach, uzyskać dostęp do dodatkowych treści 
i dołączyć do dyskusji o cyfryzacji.

https://business.bimobject.com/

