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Dotyczy postępowania nr 39/PN/2018 w sprawie wyboru Wykonawcy świadczącego usługi Nadzoru 
Inwestorskiego nad realizacją Zespołu budynków biurowo-hotelowo-usługowo-handlowych, z garażem 
podziemnym, zjazdami, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu, budową 
podziemnego łącznika ze stacją II linii metra „Rondo ONZ”, z możliwością etapowania inwestycji przy ul. 
Świętokrzyskiej 36 w Warszawie. 

 

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania od podmiotów 
potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu: 

1. Zapytanie ofertowe zwiera wymóg sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w BIM LOD 350. Prosimy o 
wyjaśnienie: 

a. Czy model BIM obiektu będzie stosowany wyłącznie na etapie budowy czy będzie też wykorzystywany w 
okresie operacyjnym do celów facility management (FM)? 

b. Czy jest możliwość zapoznania się z dokumentami takimi jak BEB (BIM Execution Plan) ewentualnie EIR 
(Employer's information requirements)? 

c. Jaki będzie stopień nasycenia modelu BIM inflacjami, tj. jaki będzie poziom LOI  (Levels of 
Implementation)? 

d. W zapytaniu jest mowa o sprawdzaniu dokumentacji powykonawczej, ale aby móc zweryfikować 
dokumentację elementów zakrytych, weryfikacja zgodności z projektem powinna być prowadzana przez cały 
okres budowy. Proszę o potwierdzenie powyższego założenia.  

e. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie (o weryfikacje zgodności BIM przy odbieraniu robót zakrytych) jest 
pozytywna, to czy Inwestor wymaga wykonywania skanowania laserowego pomieszczeń i porównywania 
modelu powstałego ze skanowania z modelem zaprojektowanym w BIM? Jaka tolerancja położenia 
elementów (np. przesuniecie wykonach instalacji w stosunku do projektu) będzie dopuszczalna? 

f. Czy dostawca zaimplementuje standard IFC (Industry Foundation Classes), czy inny? Jaki?  
 

ODPOWIEDŹ 

Ad. 1 

Zamawiający niniejszym wyjaśnia: 

a. Model ma być wykorzystywany na etapie budowy, jak i również do celów facility management. 

b. Na tym etapie Zamawiający nie posiada dokumentu BEB i EIR.  

c. Przewidywany poziom szczegółowości to LOD350. 

d. Zamawiający potwierdza założenie. 
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e. Zamawiający nie narzuca sposobu wykonywania dokumentacji powykonawczej. Sposób 

wykonywania dokumentacji będzie podlegał negocjacjom z potencjalnymi Wykonawcami. 

f. Zamawiający planuje opierać się na standardzie plików IFC. Rodzaj wprowadzanego standardu 

będzie podlegał negocjacjom z potencjalnymi Wykonawcami. 

 


