
Wprowadzenie do tematyki BIM 
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• Robobat –kim jesteśmy? 

• Wprowadzenie do tematyki BIM 

• Integracja Międzybranżowa 

• Format IFC 

• Revit- narzędzie BIM 

• Przykłady zastosowania BIM  
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PLATYNOWY PARTNER AUTODESK 

• Największy Partner Autodesk  
• Najwyższy, platynowy poziom partnerstwa  
• Największa w Polsce liczba specjalizacji Autodesk: 13  
• Lider w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań  BIM 



LICZBY… 

•  30 lat doświadczenia 

•  26 oddziałów na całym świecie 

•  50 międzynarodowych dystrybutorów 

•  40 000 zadowolonych Klientów w 80 krajach 



OPROGRAMOWANIE DLA INŻYNIERÓW RÓŻNYCH BRANŻ 

Mechanika i cyfrowe prototypowanie 

Budownictwo i Infrastruktura 

Instalacje przemysłowe 



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA 

OPROGRAMOWANIE 

CENTRUM SZKOLENIOWE 

APLIKACJE WŁASNE 

SPRZĘT KOMPUTEROWY 

WSPARCIE SERWISOWE I WDROŻENIA 



Międzynarodowe wsparcie inżynierów GRAITEC 

330 pracowników w tym ponad 80 w R&D 



NOWE MOŻLIWOŚCI ZNANYCH PROGRAMÓW 

 
Autodesk Revit 
 
 
Autodesk Advance Steel 
 
 
Autodesk Robot Structural Analysis  



Analiza i wymiarowanie konstrukcji 

Wybór oprogramowania w zależności od potrzeb… 



Zaufali nam NAJLEPSI ! 



Nasza specjalność? 

BIM! 



 Building  

        Information  

    Modeling  

- modelowanie informacji o budynku 
 

BIM jest inteligentnym procesem opartym na modelu. Pomaga planować, 
projektować, budować oraz zarządzać budynkiem/budowlą i infrastrukturą. 

 

 

 

 

Definicja BIM 



BIM 



Jak powinien wyglądać Model BIM 



Poziomy BIM 



• Znacznie mniejsza ilość kolizji na budowie do 95%. 

• Możliwość ograniczenia kosztów inwestycji nawet 
do 20-25% 

• Otrzymanie produktu bardziej dopasowanego do 
potrzeb klienta.  

 

 

Zalety BIM 



• Model BIM wymaga większych nakładów pracy 
od projektanta. 

• Wymaga czasochłonnego wdrożenia standardów i 
rozwiązań w pracowni. 

 

Wady BIM 



 

Koszty zmian a czas trwania projektu: 



•  Wartość BIM’u dla 
rynku konstrukcyjnego 
w ujęciu globalnym. 

• Rok 2013 

 

Raport dot BIM  



Zwrot nakładów na BIM 



 

Trzy największe zyski z wprowadzenia BIM’u: 



Od kiedy firma używa BIM’u 



 

Prognoza Poziomów BIM 



 

Przedsiębiorstwa ,a poziom BIM: 



• Umiejętności rosną wraz z 
doświadczeniem: 

• 10% firm z doświadczeniem 1-2 lat 
uważa się za ekspertów. 

• 37% firm z doswiadczeniem 3-4 lat  
• uważa się za ekspertów. 
• 71% firm używających BIM powyzej 5 lat 

uważa się za ekspertów. 
 
 
 
 
 

Znajomość  systemu  BIM 



• Przodują firmy 
wytwarzające 
konstrukcje stalowe, 
wykonawcy (56%) 

Kto jest ekspertem BIMu? 



 

 

Poziomy BIMU w przedsiębiorstwach: 



• Poziom adaptacji Bimu w danych krajach jest 
związany z regulacjami prawnymi 
promującymi BIM. 

• Takie regulacje powstają głównie po to by 
bardziej świadomie wydawać publiczne 
pieniądze. 

BIM a regulacje prawne: 



• Pierwszy e-system oparty na modelu BIM 
Możliwość składania wniosków o wydanie 
pozwolenia na budowę za pomocą jednego modelu 
BIM zawierającego wszystkie informacje dotyczące 
inwestycji.  
Do dzisiaj przyjęto ponad 200 wniosków w tej 
formie. 

Singapur 



• BIM – oszczędności na poziomie 25 % 

• Wszystkie inwestycje publiczne o budżecie 
przekraczającym 5 milionów funtów obligatoryjnie 
muszą być w BIM’ie 

• PAS 1192:2 (British Standards Institute) –zawiera wykaz 
informacji jakie powinien zawierać model BIM 
przekazywany pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. 

 

Wielka Brytania 



• Norwegia – projekty zamawiane przez 
Statsbygg obligatoryjnie w technologii BIM 
(format IFC) 

• Finlandia projekty rządowe od 2007 roku w 
technologii BIM 

 

Skandynawia 



• Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. "PRAWO ZAMOWIEN 
PUBLICZNYCH" 
 
               Art. 10e.    W przypadku zamowien na roboty budowlane 
lub konkursow 
            zamawiajacy moze wymagac uzycia narzedzi 
elektronicznego  
           modelowania danych budowlanych lub podobnych 
narzedzi.  
 

Polska 



– „BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY” 
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII 
ZARZĄDZANIA (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIE 

Przetarg z wymogiem dot. BIM: 

“7. Wykonawca w trakcie wykonywania projektu wykonawczego jak i prowadzenia robót, zobowiązany jest do 
bieżącego wykonania i aktualizowania modelu BIM dla przedmiotowej inwestycji w standardzie IFC (Industry 
Foundation Classes),  z uwzględnieniem wytycznych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 
dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 
7.1 Zakres modelowania: 
• Stopień szczegółowości modelu – LOD300 
• Wymagane informacje zawarte w plikach elementów – producent, nazwa, typ, gabaryty, parametry na 
wyjściach i wejściach 
• Formaty plików – plik główny rvt, pliki elementów instalacji i wyposażenia rfa.” 
 



 

Zwrot z inwestycji w BIM 



 

Wybór partnera a BIM 



 

Do czego używać BIMU? 



 

Faza projektowa a BIM 



 

 

Faza wykonawcza a BIM 



• 39% dużych wykonawców zauważa że ich 
klienci często lub zawsze żądają użycia BIMU. 

• Wyjątek stanowią Niemcy (90%) 

Inwestor a BIM 



Dziękuję za uwagę. 


