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W
2017 r. w PSE S.A. uru -

cho mio no pro jekt do ty czą -

cy wdro że nia me to dy ki

BIM do pro ce su in we sty -

cyj ne go obej mu ją ce go bu do wę obiek -

tów in fra struk tu ry elek tro ener ge tycz nej

re ali zo wa ne go przez Cen tral ną Jed nost -

kę In we sty cyj ną (CJI) PSE S.A. W efek -

cie po wstał in dy wi du al ny stan dard

BIM, któ ry zo stał prze ka za ny do bu il -

ding SMART Pol ska (chap ter in for ma -

tion) ja ko punkt wyj ścia do stan da ry za -

cji pro ce sów BIM w in nych sek to rach

i we współ pra cy z sze ro ką gru pą pod -

mio tów dzia ła ją cych w bran ży bu dow -

la nej, przy dal szym za an ga żo wa niu

PSE S.A.

Tech no lo gia BIM 
w in fra struk tu rze

bu il ding SMART In ter na tio nal opra -

co wa ło pro gram do sto so wa nia for ma tu

IFC do pro jek tów in fra struk tu ry, któ ry

ma na ce lu utwo rze nie neu tral ne go mo -

de lu da nych oraz stan da ry za cję wy mia -

ny in for ma cji przez roz sze rze nie stan -

dar du IFC do wer sji pięć (rysunek 1)

w na stę pu ją cych ob sza rach in fra struk tu -

ry: ko le je; dro gi; mo sty; tu ne le i por ty.

W przy pad ku tych ob sza rów uru cho -

mio ne zo sta ły pro jek ty: IFC Ra il, IFC

Ro ad, IFC Brid ge, IFC Tun nel i IFC

Ma ri ti me. Wszyst kie pro po no wa ne roz -

sze rze nia IFC wy ni ka ją ce z te go pro -

gra mu re ali zo wa no zgodnie z za sadami

zde fi nio wa nymi w ogól nych wy tycz -

nych (Com mon  Sche ma) do ty czą cych

ar chi tek tu ry sche ma tu IFC oraz roz wią -

za nia pro ble mów, ta kich jak: struk tu ra

prze strzen na obiek tów li nio wych, pod -

ło że grun to we i ro bo ty ziem ne. Pro jek -

ty są współ za leż ne, po nie waż roz wój

sche ma tów jest wie lo wąt ko wy – tor ko -

le jo wy mo że prze bie gać przez most

i przez tu nel, a most i tu nel po łą czo ne są

z te re nem.

Obecnie sche mat IFC nie ma roz sze -

rzeń w przypadku pro jek tów in fra struk tu -

ry, a pro gram roz sze rze nia IFC nie obej -

mu je ob sza ru elek tro ener ge ty ki. Czy to

ozna cza, że IFC nie mo że być sto so wa ne

do pro jek tów in fra struk tu ry, w tym elek -

tro ener ge tycz nej? W ar ty ku le przed sta -

wio ne zo sta nie po dej ście PSE S.A. do im -

ple men ta cji tech no lo gii BIM  przez od po -

wie dzi na py ta nia: Dla cze go, co i jak?

Dla cze go?
Pierw szym i naj waż niej szym kro kiem

w pro ce sie pla no wa nia im ple men ta cji

tech no lo gii BIM jest ja sne okre śle nie

po ten cjal nej war to ści tej tech no lo gii

w przy pad ku in we sty cji  przez sfor mu ło -

wa nie ce lów. Ze wzglę du na klu czo wą

ro lę te go eta pu, nie zbęd ne jest wcze -

śniej sze prze śle dze nie ca łe go pro ce su in -

we sty cyj ne go i okre śle nie po ten cjal nych

uspraw nień przy moż li wie mak sy mal -

nym za an ga żo wa niu wszyst kich stron

pro ce su in we sty cyj ne go. Ze wzglę du

na przed miot dzia ła nia PSE S.A. do ty -

czą cy za pew nie nia bez piecz nej i eko no -

micz nej pra cy Kra jo we go Sys te mu

Elek tro ener ge tycz ne go, de fi nio wa ne go

ja ko in fra struk tu  ra kry tycz na, okre ślo no

glo bal ne ce le udo sko na le nia ak tu al nych

pro ce sów i do ty czy ły one:

● prze wi dy wal no ści  pro ce su (re ali za -

cja  in we sty cji z za kła da nym  cza sem,

bu dże te m i ja ko ścią);

● uspraw nie nia w spół pra cy   przez

za pew nie nie  cią gło ści in for ma cji  na

sty ku  są sied nich  faz  cy klu  ży cia  in we -

sty cji.

W przypadku tak zde fi nio wa nych ce lów

glo bal nych prze pro wa dzo no ob szer ne

kon sul ta cje we wnętrz ne i ze wnętrz ne,

a na stęp nie zde fi nio wa no fa zy cy klu ży -

cia in we sty cji oraz od po wia da ją ce im

klu czo we za da nia oraz pro po no wa ne

za sto so wa nie tech no lo gii BIM.

Fa za pla no wa nia – klu czo wy mi za -

da nia mi jest iden ty fi ka cja i kla sy fi ka cja

po trzeb in we sty cyj nych. Dla tych za dań

zde fi nio wa no roz wią za nia ma ją ce na

ce lu wspar cie pro ce sów de cy zyj nych

przez za sto so wa nie wie lo kry te rial nych

ana liz: geo prze strzen nych, cza so wo -

-kosz to wych i ry zyk w opar ciu o pa ra -

me trycz ne mo de le oraz in te gra cję in for -

ma cji z sys te mu As set Mana ge ment.

Fa za pro jek tu – jej głów ny mi re zul -

ta ta mi są: pro jekt bu dow la ny i wy ko -

naw czy oraz do ku men ta cja prze tar go -

wa. W przypadku tej fa zy przy ję to za sto -

so wa nie tech no lo gii BIM w kon tek ście:

in wen ta ry za cji  sta nu  ist nie ją ce go w mo -

de lu BIM; wi zu ali za cji  ro zwią zań  pro -

jek to wych; zrzą dza nia  ja ko ścią  ro zwią -

zań  pro jek to wych; wspar cia  pro ce su  ko -

or dy na cji  mię dzy bran żo wej; wspar cia

ana liz  cza so wo -kosz to wych.

Fa za re ali za cji – w tej fazie przy ję to

wy ko rzy sta nie mo de li do or ga ni za cji
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bu do wy oraz cy klicz nej re je stra cji sta -

nu bu do wy na podstawie mo delu. Re je -

stra cja po le ga na ak tu ali za cji geo me trii,

uzu peł nia niu in for ma cji o hi sto rii ele -

men tów (cy fro wy re jestr bu do wy bę dą -

cy od po wied ni kiem dzien ni ka bu do wy

w tra dy cyj nej for mie). Fi nal nym eta pem

fa zy re ali za cji jest przy go to wa nie mo -

de lu do in te gra cji z sys te mem As set 

Ma na ge ment.

Fa za eks plo ata cji – wspar cie pro ce -

sów za rzą dza nia ma jąt kiem spro wa dza

się do in te gra cji mo de li z fa zy re ali za cji

z sys te mem As set Man age ment. Uzu -

peł nie niem mo de li są ope ra ty geo de zyj -

ne w po sta ci chmur punk tów, któ re łącz -

nie (sys tem As set Ma na ge ment, mo de -

le BIM, chmu ry punk tów) ma ją za za da -

nie wspar cie pro ce su utrzy ma nia obiek -

tów oraz iden ty fi ka cji po trzeb in we sty -

cyj nych (ko lej ny cykl ży cia).

Co?
Na pod sta wie zde fi nio wa nych ce lów

glo bal nych (na po zio mie in we sty cji) 

i lo kal nych (na po zio mie po szcze gól -

nych faz) oraz po prze dza ją cej je ana li -

zy sta nu ist nie ją ce go (do ku men ty we -

wnętrz ne, re pre zen ta tyw ne in we sty cje,

stan dar dy tech nicz ne) za pla no wa no

i prze pro wa dzo no warsz ta ty z: klu czo -

wym per so ne lem; przed sta wi cie la mi

ryn ku wy ko naw ców oraz pro du cen ta mi

opro gra mo wa nia.

Wszystkie wymienione działania

pozwoliły na zdefiniowanie warunków

brzegowych zastosowania tech no lo gii

BIM.

Wy mia na da nych – określono,

w ja ki spo sób od by wać się bę dzie udo -

stęp nia nie i prze ka zy wa nie re zul ta tów

mię dzy uczest ni ka mi. Ist nie ją dwa po -

dej ścia (rysunek 2) za sto so wa nia tech -

no lo gii BIM w kon tek ście opro gra mo -

wa nia:

● clo sed BIM – ozna cza pra cę w na -

tyw nym śro do wi sku jed ne go pro du cen -

ta opro gra mo wa nia;

● open BIM – umoż li wia pra cę w apli -

ka cjach wie lu pro du cen tów opro gra mo -

wa nia  przez ko mu ni ka cję i wy mia nę da -

nych z wykorzystaniem otwar tych stan -

dar dów – IFC, BCF oraz bSDD. 

Stan dard opar to cał ko wi cie na po dej -

ściu open BIM, któ ry umoż li wi PSE S.A.

re ali za cję in we sty cji bez ry zy ka za -

mknię cia tech no lo gicz ne go nie któ rych

z wy ko naw ców oraz uspraw ni pro ces

wy mia ny in for ma cji  mię dzy uczest ni -

ka mi wy ko rzy stu ją cy mi róż ne na rzę dzia

in ży nier skie. open BIM to ini cja ty wa 

bu il ding SMART oraz czo ło wych pro -

du cen tów opro gra mo wa nia, któ ra ja ko 

je dy na umoż li wia rów ne trak to wa nie

wszyst kich wy ko naw ców oraz speł nie -

nie wy ma gań, ja kie sta wia pra wo za mó -

wień pu blicz nych przed za ma wia ją cy mi.

Za kres in for ma cji (IDM – In for ma -

tion De li ve ry Ma nu al) – stan dard

ISO 2948-1:2010 „Bu il ding in for ma tion

mo del ling – In for ma tion de li ve ry ma-

nu al – Part 1: Me tho do lo gy and for mat”

opra co wa ny przez bu il ding SMART)

– okre ślo no, ja kie in for ma cje są wy ma -

ga ne, w ja kiej ko lej no ści, kie dy na le ży

je do star czyć i kto jest od po wie dzial ny

za ich do star cze nie. W stan dar dzie zde -

fi nio wa no sys tem kla sy fi ka cji opar ty

o in dy wi du al ne ze sta wy wła ści wo ści

(in for ma cje al fa nu me rycz ne), od po wia -

da ją ce im do pusz czal ne war to ści oraz

sta tu sy – punk ty kon tro l ne cy klu ży cia

okre śla ją ce za kres po zio mu in for ma cji

i geo me trii w cza sie.

De fi ni cja wi do ku Mo de lu (MVD

– Mo del View De fi ni tion – de fi niu je za -

kres eks por tu wła ści wo ści z śro do wi ska

na tyw ne go do IFC) – zde fi nio wa no pod -

zbiór sche ma tu IFC, któ ry jest zgod ny

z wy ma ga nym za kre sem in for ma cji.

Opra co wa ne zo sta ły mo de le wzor co we

obej mu ją ce re pre zen ta tyw ne frag men ty

ele men tów do ce lo wych mo de li, w któ -

rych przed sta wio no wy ma ga ne re zul ta -

ty w za kre sie po zio mu re pre zen ta cji in -

for ma cji i geo me trii.

Plan ko mu ni ka cji – określono, w ja -

ki spo sób od by wać się bę dzie ko mu ni -

ka cja  mię dzy uczest ni ka mi. Przy ję to, że

re ali za cja in we sty cji z za sto so wa niem

tech no lo gii BIM od by wać się bę dzie

w opar ciu o Plat for mę CDE. W ra mach

stan dar du zde fi nio wa no pod sta wo we

wy ma ga nia Plat for my CDE dotyczące:

wy ma gań funk cjo nal nych, cza su prze -

cho wy wa nia da nych oraz bez pie czeń -

stwa da nych.

Jak?
Pro ces two rze nia stan dar du PSE S.A.

od by wał się zgodnie ze sche ma tem po-

kazanym na rysunku 3.

Przy pad ki uży cia – na pod sta wie da -

nych wej ścio wych (za ło żeń za sto so wa -

nia tech no lo gii BIM) opra co wa no przy -

pad ki uży cia (ang. use  ca se). Uwzględ -

nia ły fa zę cy klu ży cia oraz typ in we sty -

cji (li nie elek tro ener ge tycz ne, sta cje

elek tro ener ge tycz ne, bu dyn ki ku ba tu ro -

we) i obej mo wa ły:

■ poziom  re pre zen ta cji in for ma cji

– za kres za war to ści in for ma cji ele men -

tów w mo de lu w za leż no ści od fa zy  cy -

klu  oraz sta tu su;

■ po ziom  re pre zen ta cji  geo me trii –

szcze gó ło wość od wzo ro wa nia geo me trii

rze czy wi stych ele men tów w mo de lu

(rysunek 4).

IDM (In for ma tion De li ve ry Ma nu al

– w ra mach stan dar du opra co wa ny zo -

stał in dy wi du al ny pod ręcz nik do star cza -

nia in for ma cji) – na pod sta wie przy pad -

ków uży cia opra co wa ny zo stał sys tem

kla sy fi ka cji BIM. W ce lu stan da ry za cji

wy mia ny da nych zde fi nio wa ne zo sta ły

in dy wi du al ne ze sta wy wła ści wo ści klas

do ty czą ce iden ty fi ka cji, spe cy fi ka cjiRy s. 2. open BIM vs. clo sed BIM

Ry s. 3. Sche mat opra co wa nia stan dar du

Ry s. 4. Po ziom re pre zen ta cji geo me trii: 
a) PRG 0; b) PRG 1; c) PRG 2

a) b)

c)



oraz da nych ilo ścio wych. Hie rar chia

sys te mu kla sy fi ka cji od po wia da hie rar -

chii IFC (ry su nek 5).

MVD – w opar ciu o IDM opra co wa ne

zo sta ły mo de le wzor co we (ry su nek 6),

w któ rych przed sta wio no spo sób in ter pre -

ta cji IDM w sche ma cie IFC. Na pod sta -

wie mo de li wzor co wych oraz IDM zde -

fi nio wa no pro ce du ry kon tro li (ry su -

nek 7). Kon tro la ja ko ści mo de li do ty czy:

● informacji technicznych; czy model

został poprawnie opublikowany?;

● in fo rma cji za war tych; czy mo del za -

wie ra Po ziom Re p re zen ta cji In for ma cji

wy ma ga ny dla ak tu al ne go sta tu su?;

● ana li za mo de lu; po rów ny wa nie

kom po nen tów mo de li ze so bą (wy kry -

wa nie ko li zji) lub ze zde fi nio wa ny mi

wy ma ga nia mi (np. od stę py izo la cyj ne).

Po nad to w stan dar dzie PSE S.A. zde -

fi nio wa no wy ma ga nia za pew nie nia ja -

ko ści – sa mo dziel ną kon tro lę wy ko na -

ną przez wy ko naw cę.

Opra co wa no też Wy ma ga nia BIM –

do ku ment sta no wią cy za łącz nik do

SIWZ, opi su ją cy za sa dy re ali za cji za -

mó wie nia w przypadku za sto so wa nia

stan dar du PSE S.A. W ra mach opra co -

wa nia stan dar du PSE S.A. przy go to wa -

na zo sta ła kom plek so wa ana li za praw -

na, po zwa la ją ca na uzna nie stan dar du

za w peł ni zgod ny z prze pi sa mi pra wa,

w tym pra wa za mó wień pu blicz nych.

Przy ję to tak że ka ta log klau zul kon trak -

to wych do ty czą cych za sto so wa nia tech -

no lo gii BIM i wzor co wych wa run ków

udzia łu w po stę po wa niu i kry te rium oce -

ny ofert. Jest to pierw sze w Pol sce tak

kom plek so we opra co wa nie praw nych

aspek tów za sto so wa nia tech no lo gii

BIM na in we sty cjach pu blicz nych.

Pod su mo wa nie
Pro jekt re ali zo wa ny w PSE S.A. jest

pio nier ski. Je go no wa tor ski cha rak ter

po le ga na za sto so wa niu for ma tu IFC

do obiek tów in fra struk tu ry elek tro -

ener ge tycz nej, w przypadku któ rych

ak tu al ny sche mat IFC nie jest do sto so -

wa ny. Ozna cza to, że stan dar do wy sche -

mat da nych IFC nie za wie ra od po wied -

nich roz sze rzeń dla te go ty pu obiek tów.

Ar chi tek tu ra sche ma tu IFC jest jed nak

na ty le ela stycz na, że po zwa la na adap -

ta cję for ma tu IFC do wy mia ny da nych

nie za leż nie od ty pu obiek tu. 

Funk cjo nal ność stan dar du po twier dził

we wnętrz ny pro jekt pi lo ta żo wy po le ga -

ją cy na stwo rze niu mo de li BIM obiek -

tów sta cji elek tro ener ge tycz nej na pod -

sta wie chmur punk tów po zy ska nych

w pro ce sie na ziem ne go ska nin gu la se ro -

we go (TLS). W naj bliż szym cza sie re ali -

zo wa ne bę dą pierw sze pro jek ty z wy ko -

rzy sta niem stan dar du PSE S.A., któ ry

w przy szło ści mo że stać się pod wa li ną

do roz po czę cia prac nad roz sze rze niem

sche ma tu IFC w tym ob sza rze w ra mach

prac bu il ding SMART In ter na tio nal.

Opra co wa ny stan dard PSE S.A. zo stał

prze ka za ny do bu il ding SMART Pol ska

(cha p ter in for ma tion) ja ko pod sta wa

(ma te riał wyj ścio wy) do roz po czę cia

prac nad stan da ry za cją pro ce sów ko mu -

ni ka cji i wy mia ny da nych na podstawie

otwartych standardów IFC i BCF.

Przyjęto do druku: 30.10.2018 r.
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Ry s. 5. Skany dokumentów dotyczących
po ziomu re pre zen ta cji in for ma cji

Ry s. 6. Mo de le wzor co we li nii i sta cji elek -
tro ener ge tycz nej

Ko or dy na to rem me ry to rycz nym dzia łu
BIM w Bu dow nic twie jest mgr inż. arch.
Le szek Wło chyń ski, MRICS – re pre zen -
tu ją cy Po ro zu mie nie na rzecz utwo rze -
nia od dzia łu bu il ding SMART w Pol sce
(www.bu il ding smart.org.pl).

Partner działu: WARBUD SA

Rys. 7. Sche mat prze bie gu two rze nia, pu -
bli ka cji i kon tro li ja ko ści mo de li


