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Do napisania tego artykułu spro-
wokowały mnie liczne spotka-
nia, w jakich uczestniczyłem
w ostatnich miesiącach, a któ-

re poświęcone były wdrożeniu i stoso-
waniu BIM na różnych etapach reali-
zacji inwestycji. Okazuje się, że obec-
nie możemy spotkać się z czterema
wersjami BIM: BIM narzędziowy; pseu-
do BIM; BIM wewnętrzny; po prostu
BIM („ppBIM”). W związku z tym, że
bardzo się one różnią i dają inne efek-
ty finansowe oraz jakościowe, opi-
szę każde z nich, skupiając się
przede wszystkim na trzech pierw-
szych, ponieważ zakładam, że zało-
żenia ppBIM, czyli źródła trzech pozo-
stałych „bimów” są ogólnie znane.

BIM narzędziowy
Spotykany jest przede wszystkim

w biurach projektowych. Polega na
utożsamianiu BIM-u ze stosowaniem
narzędzi do modelowania przestrzen-
nego: używamy Revita czy Archicada,
albo innego programu do modelowania
3D, czyli projektujemy w BIM. A prze-
cież model 3D wcale nie musi być zgod-
ny z BIM i to z wielu powodów, m.in.:

● model 3D może nie odzwierciedlać
rzeczywistości, np. w budynku 12-kon-
dygnacyjnym schody biegnące od par-
teru aż na ostatnie piętro zamodelowa-
ne jako jeden obiekt. Dlaczego? Bo na-
rzędzie do modelowania daje możliwo-
ści błyskawicznego wygenerowania ta-
kich schodów w modelu, a projektant
świetnie zna program, więc dlaczego
ma nie ułatwić sobie pracy? Oglądając
gotowy model, wydaje się, że wszyst-
ko jest w porządku. Jednak nie jest to
model spełniający założenia BIM. Chy-
ba że podczas budowy zostanie zasto-
sowana technologia polegająca na za-
montowaniu prefabrykatu schodów,
obejmującego 12 kondygnacji. W prze-
ciwnym wypadku taki model wprowa-
dzi chaos informacyjny, np. podczas
przedmiarowania i planowania realiza-
cji kolejnych kondygnacji;

● model może zawierać też niewi-
doczne błędy, które uniemożliwią wy-
korzystanie go do analiz, np. zdublo-
wany słup (słup, który wygląda jak zwy-
kły słup, ale w rzeczywistości są to dwa
identyczne słupy nałożone na siebie).
W przypadku takiego błędu można go
jeszcze w miarę łatwo wykryć, bo w ze-
stawieniach wygenerowanych przez
program zobaczymy, że na danej kon-
dygnacji mamy N słupów, mimo że
w modelu widać ich N-1. Jeżeli podob-
ny błąd pojawia się w przypadku ele-
mentów, których się nie zlicza (np. frag-
ment fundamentu), to jest on trudny do
wykrycia i skutkuje błędnym przedmia-
rem;

● niezależne modele branżowe,
które są tworzone bez uzgodnienia
standardów umożliwiających ich inte-
grację, trudno nazwać modelami BIM,
bo nie spełniają podstawowego wa-
runku, czyli koordynacji i interopera-
cyjności.

Model 3D, nawet jeżeli odzwierciedla
rzeczywistość i nie ma opisanych
powyżej błędów, powinien zawierać nie
tylko informacje potrzebne autorowi
modelu, ale również dane, które będą
wykorzystywane na późniejszych eta-
pach projektowania czy budowy.

BIM narzędziowy to efekt fascyna-
cji możliwościami programów do mo-
delowania 3D, stosowania parametry-
zacji obiektów, automatycznych gene-
ratorów tworzących geometrie różne-
go rodzaju obiektów stosowanych
w modelach projektowanych budowli,
czy wręcz generujących całe modele.
Są to tylko narzędzia ułatwiające pra-
cę projektantów podczas tworzenia
modelu zgodnego z BIM, ale nie są
BIM-em. Stosowanie BIM-u narzędzio-
wego wynika z przekonania, że zakup
programów do projektowania 3D, prze-
szkolenie z ich obsługi i rozpoczęcie
tworzenia modeli 3D jest zawsze toż-
same z tworzeniem modeli zgodnych
z BIM. Jednak takie modele nie uła-
twiają zarządzania zmianą, dane i tak
są często gubione i ponownie odtwa-
rzane, a projektanci wcale nie korzy-

stają z pracy innych osób pracujących
nad tym samym obiektem. I to mimo
że wszyscy znają świetnie narzędzia,
których używają do tworzenia modelu.

Pseudo BIM
O co chodzi w pseudo BIM-ie, najle-

piej przybliży opis rzeczywistej sytu-
acji. Firma projektowa X wykorzystu-
je programy komputerowe, przede
wszystkim Autocada, który służy do
tworzenia dokumentacji 2D. Konstruk-
torzy i branżyści korzystają ze swoich
rozwiązań: konstruktor używa jakiegoś
programu obliczeniowego, operując
na stworzonym przez siebie analitycz-
nym modelu 3D, a branżyści opierają
się na płaskich podkładach i rysun-
kach. Firma X wygrywa przetarg i reali-
zuje projekt, którego jednym z wyma-
gań jest dostarczenie zamawiającemu
modelu 3D zgodnego z BIM (nie będę
analizował, jak to się stało, że firma X
wygrała ten przetarg i na ile sensowne
jest oczekiwanie dostarczenia mode-
lu 3D zgodnego z BIM). Realizuje pro-
jekt jak zawsze, czyli opiera się przede
wszystkim na rysunkach 2D. Po zakoń-
czeniu projektowania (lub czasami
w trakcie) na podstawie tych rysunków
próbuje stworzyć model 3D lub szuka
podwykonawców znających się na mo-
delowaniu 3D. Jaki jest efekt takiego
procesu? Jakość projektu będzie praw-
dopodobnie zła, ponieważ firma X w ra-
mach budżetu musi nie tylko wykonać
projekt zgodnie z dotychczasową, zna-
ną jej metodologią, ale jeszcze dorobić
model zgodny z BIM, nie uzyskując
przy tym żadnych pozytywnych efek-
tów związanych z projektowaniem
zgodnie z BIM. Model, który powstaje,
to wydmuszka bimowa, która zgodnie
z przekonaniem firmy X spełni oczeki-
wania zamawiającego. Co gorsza, czę-
sto taka operacja kończy się „sukce-
sem”, bo zamawiający niemający od-
powiedniej wiedzy, nie potrafi zweryfi-
kować jakości modelu, który dostaje.
Efekt takiego pseudo BIM-u? Biuro pro-
jektów musiało ponieść dodatkowe na-
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kłady, nie zyskując nic w zamian (żad-
nego usprawnienia procesu, żadnych
oszczędności), a zamawiający otrzy-
mał coś, co uważa za BIM, ale BIM-em
nie jest, więc na kolejnych etapach in-
westycji dojdzie do wniosku, że ten ca-
ły BIM to jest jakieś oszustwo, bo nie
jest szybciej i taniej, a wszyscy i tak
używają jak zawsze, mniej lub bardziej
nieaktualnych rysunków 2D. Najprost-
szy sposób oceny przez zamawiające-
go, czy otrzymany model nie jest bi-
mową wydmuszką, to sprawdzenie czy
projektant potrafi wygenerować po-
prawne rysunki 2D z dostarczonego
modelu (oczywiście mogą one wyma-
gać uzupełnienia, bo nie wszystko da
się zrobić w dostępnych programach
automatycznie i rysunki mogą nie za-
wierać pewnych szczegółów). W BIM
źródłem danych jest model, a doku-
mentacja 2D jest tylko płaskim obra-
zem danych pobranych z modelu, na-
tomiast w pseudo BIM źródłem danych
są rysunki, a model jest tylko niechcia-
ną koniecznością narzuconą przez za-
mawiającego.

Ważne jest również, aby mieć świa-
domość, że często proces wdrożenia
BIM w biurze projektów może przypo-
minać pseudo BIM. Część pracowni-
ków wykonuje projekt na podstawie ry-
sunków 2D, a część pracuje nad mo-
delem 3D. To częsta praktyka stosowa-
na przez firmy projektowe, które wdra-
żają BIM „w boju” podczas realizacji
konkretnego projektu. Ze względów
bezpieczeństwa realizują projekt dwie-
ma równoległymi drogami (tradycyjnie
i „bimowo”), aby w razie problemów
z dotrzymaniem warunków kontraktu,
np. terminów, mieć w zanadrzu trady-
cyjną wersję projektu. Ale nie jest to
pseudo BIM, bo rysunki 2D nie są źró-
dłem danych dla modelu. De facto są to
realizowane równolegle dwa projekty
dotyczące tego samego obiektu. Zda-
rzają się też sytuacje, gdy model jest
tworzony na podstawie rysunków 2D
i nie jest to związane ani z wdrożeniem,
ani z pseudo BIM, ale z zastosowa-
niem BIM-u wewnętrznego.

BIM wewnętrzny
BIM w założeniu jest bazą da-

nych/modelem służącym wszystkim
uczestnikom procesu inwestycyjnego.
Aby tak było, zamawiający musi narzu-
cić stosowanie BIM w inwestycji. A czy

ma sens stosowanie BIM przez biuro
projektów lub wykonawcę, jeżeli zama-
wiający nie oczekuje realizacji inwesty-
cji zgodnie z BIM? Oczywiście. Coraz
więcej firm wprowadza elementy BIM
(BIM wewnętrzy) pozwalające zopty-
malizować procesy i obniżyć koszty,
bez względu na wymagania zamawia-
jącego. Biura projektów tworzą wielo-
branżowe modele projektowanych
obiektów ułatwiające im zarządzanie
zmianą, pozwalające na lepszą komu-
nikację z zamawiającym, łatwiejsze za-
rządzanie dokumentacją, lepszą koor-
dynację prac projektantów i wyelimino-
wanie większości błędów oraz kolizji
projektowych, co skutkuje zmniejsze-
niem kosztów i liczby wizyt na budowie.
Ciężar pracy przesuwa się z produko-
wania dokumentacji i zarządzania po-
jawiającymi się w niej zmianami,
na proces projektowy. Warunkiem sku-
tecznego stosowania BIM-u wewnętrz-
nego w biurze projektowym jest dosko-
nała znajomość narzędzi (BIM narzę-
dziowy) oraz zasad tworzenia mode-
lu 3D zgodnego z BIM. W BIM-ie we-
wnętrznym projektanci tworzą model,
ale zamawiający otrzymuje jak w trady-
cyjnym procesie tylko rysunki 2D, przy
czym są one nośnikiem informacji za-
wartej w modelu. Często zamawiający
nawet nie wie, że istnieje model projek-
towanego obiektu. Charakterystyczną
cechą modeli 3D tworzonych przez biu-
ra projektów w ramach BIM-u we-
wnętrznego jest to, że zawierają tylko
dane potrzebne na etapie projekto-
wania.

W przypadku firm wykonawczych sy-
tuacja wygląda trochę inaczej. Jeżeli fir-
ma realizuje inwestycję, w przypadku
której został przygotowany i udostęp-
niony wykonawcy model BIM, to spra-
wa jest jasna.Ale co w sytuacji, jeżeli je-
dyną dokumentacją, jaką dysponuje
wykonawca, jest dokumentacja 2D?
Czy jest skazany na tradycyjny proces
realizacji, w którym codziennością jest
rozwiązywanie bezpośrednio na budo-
wie kolizji i problemów wykrytych w pro-
jekcie, straty wynikające z błędów
przedmiaru, problemy z dotrzymaniem
harmonogramu, kosztowne „niespo-
dzianki” wynikające z braku aktualnej
dokumentacji istniejącej infrastruktury
naziemnej i podziemnej. Okazuje się,
że coraz częściej wykonawcy decydu-
ją się na stworzenie modelu 3D z otrzy-
manej dokumentacji 2D i uzupełnione-

go np. o dane uzyskane ze skanowania
istniejącej infrastruktury naziemnej czy
różnego rodzaju badań infrastruktury
podziemnej. Stopień szczegółowości
takiego modelu zależy od etapu i po-
trzeb wykonawcy. Inny jest w momen-
cie przygotowywania oferty na wykona-
nie robót, inny po wygraniu przetargu.
Źródłem danych modelu są rysunki 2D
dostarczone przez zamawiającego,
ale nie należy tej sytuacji utożsamiać
z pseudo BIM, w którym model to tylko
„wydmuszka” niebędąca źródłem da-
nych dla dokumentacji wykonawczej.
W przypadku BIM-u wewnętrznego ry-
sunki 2D zawierają projekt i na ich pod-
stawie wykonawca tworzy model 3D,
który ma mu pomóc w wychwyceniu
kolizji, błędów, uzyskaniu szczegóło-
wego przedmiaru, przygotowaniu za-
leceń BHP czy lepszym zaprojekto-
waniu logistyki placu budowy. Model
taki jest też źródłem danych do rysun-
ków 2D, które mogą być z niego gene-
rowane.

Opisane sytuacje i procesy dotyczą
nowych inwestycji, a co w przypadku
remontów lub modernizacji obiektów?
Wersje BIM wyglądają tak samo, tyl-
ko w przypadku stosowania BIM-u
wewnętrznego lub ppBIM dodatko-
wym źródłem danych do tworzenia
modelu dla projektanta lub wykonaw-
cy jest istniejąca stara dokumenta-
cja obiektu i/lub dane uzyskane z in-
wentaryzacji (tradycyjnej lub wykorzy-
stującej nowe technologie – skanery,
fotometrię, georadary itp.). Natomiast
w jaki sposób te dane zostaną wyko-
rzystane, czy i jak zostaną wprowa-
dzone do modelu, to determinuje,
z jaką wersją BIM-u będziemy mieli
do czynienia.

Podsumowując: pseudo BIM jest
kompletnie ślepą uliczką, a wręcz mo-
że być traktowany jako nadużycie za-
ufania zamawiającego przez oferowa-
nie mu usługi, której nie ma się zamia-
ru zrealizować. I nie ma znaczenia, czy
wynika to z niewiedzy czy jest świado-
mym działaniem. BIM narzędziowy
oraz BIM wewnętrzny można trakto-
wać jako kolejne etapy rozwoju zespo-
łu prowadzące do zaoferowania klien-
tom BIM-u.
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