
TEMATYKA KONFERENCJI
technologia BIM – czym jest i jak ją wdrożyć
specyfika BIM w projektach infrastrukturalnych
BIM w projektowaniu dróg, kolei i mostów
interoperacyjność BIM i GIS
BIM w zamówieniach publicznych
integracja procesów projektowania i budowy
prowadzenie budowy przy użyciu modeli BIM
modele BIM w zarządzaniu i utrzymaniu obiektów
modele BIM w poszerzonej rzeczywistości (AR)
integracja technologii BIM SHM AR
BIM oraz Building Life Cycle Assessment (LCA)

CEL KONFERENCJI
Konferencja umożliwi spotkanie, wymianę poglądów oraz wskaże możliwości
i sposoby wdrażania BIM w polskich projektach infrastrukturalnych.
Zaproszenie to skierowane jest do szerokiego grona przedstawicieli branży
drogowej, kolejowej i mostowej, a w szczególności: projektantów, wykonaw-
ców, nadzoru, dostawców oprogramowania, usług i produktów budowlanych,
naukowców, prawników oraz oczywiście pracowników administracji publicz-
nej odpowiedzialnych za inwestycje infrastrukturalne.

PATRONAT HONOROWY:

8-9 listopada 2016 r. GLIWICE

BIM W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ I KOLEJOWEJ
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

www.infrabim.pl  konferencja@infrabim.pl

GLIWICE, miasto nowych technologii, centrum logistyczne o zintegrowanej
infrastrukturze drogowej, kolejowej i żeglugowej.

MIEJSCE KONFERENCJI: Gliwice 
TERMIN KONFERENCJI: 8-9 listopada 2016 r.
UROCZYSTA KOLACJA: Hotel Silvia Gold  www.hotelsilvia.pl



godz. 09:45—11:15 SESJA 1 - Zagadnienia prawne wokół BIM

Fenomen V4 BIM task group

BuildingSmart - dom otwartego BIM, standardy, certyfikacja

Relacje między zamawiającym, projektantem i wykonawcą przy wykorzystaniu BIM

BIM w zamówieniach publicznych– prawne aspekty kryterium kosztu

Powiązanie BIM z Lean management

................................................................................................................................................................................................

godz. 11:45—13:15  SESJA 2 - Implementacja BIM

Norma BS 1192:2007+A1 i AEC (UK) BIM Protocol

Zarządzanie czasem i kosztami w ujęciu inwestycji infrastrukturalnych. BIM 4D i 5D

Systemy GIS do sporządzania i zarządzania mapami akustycznymi: studium przypadku

Remont stacji kolejowej Manchester Victoria

.................................................................................................................................................................................................

godz. 14:15—15:45  SESJA 3 - BIM w zarządzaniu

Geomatics for Building Information Modelling

BIM w zarządzaniu obiektami mostowymi

Państwowy Instytut Geologiczny

Modelowanie mostów w programie Tekla

Proposed Approach for Cross European Digital BIM Library in Road Sector

.................................................................................................................................................................................................

godz. 16:15—17:45  SESJA 4 - Poszerzona rzeczywistość

Standard IFC dla infrastruktury

Poszerzona rzeczywistość AR w inspekcji obiektów infrastruktury

Wykorzystanie technologii wzmocnionej rzeczywistości do przeglądów infrastruktury

Sposób modelowania informacji projektowej z zastosowaniem technologii AR

BIM – Jak efektywnie wdrożyć technologię BIM

.................................................................................................................................................................................................

godz. 09:30—11:00  SESJA 5 - Przykłady użycia BIM w infrastrukturze

Londyńskie Crossrail w kontekście BIM

Kompletne rozwiązania Trimble dla BIM

Modelowanie i wykorzystanie modeli na budowie na przykładzie Crewe Green Link

Implementacja procesu BIM na przykładzie projektu Obwodnicy Sztokholmu

.................................................................................................................................................................................................

godz. 11:30—12:30  SESJA 6 - Inne zagadnienia

BIM w projektowaniu dróg na terenach wrażliwych społecznie i środowiskowo

Modelowanie hałasu w otoczeniu obiektów infrastruktury transportowej

Wstępne tematy prelekcji

08.11.2016 r. - wtorek
godz. 8.30 - 9.30 Rejestracjauczestników

godz. 9.30 - 9.45 OTWARCIE KONFERENCJI

godz. 9.45 - 11.10 SESJA I - ZagadnieniaprawnewokółBIM
godz. 11.10 - 11.15 Dyskusja
godz. 11.15 - 11.45 Przerwakawowa1

godz.11.45 - 13.00 SESJA II -ImplementacjaBIM
godz. 13.00 - 13.15 Dyskusja
godz. 13.15 - 14.15 Obiad

godz.14.15 - 15.30 SESJA III -BIMwzarządzaniu
godz. 15.30 - 15.45 Dyskusja
godz. 15.45 - 16.15 Przerwakawowa2

godz.16.15 - 17.30 SESJA IV -Poszerzonarzeczywistość
godz. 17.30 - 17.45 Dyskusja
godz. 20.00 - 24.00 Uroczystakolacja(HotelSilvia)

09.11.2016 r. - środa
godz. 9.30 - 10.45 SESJA V -PrzykładyużyciaBIMwin-

frastrukturze
godz. 10.45 - 11.00 Dyskusja
godz. 11.00 - 11.30 Przerwa3

godz.11.30 - 12.15 SESJA VI - Innezagadnienia
godz. 12.15 - 12.30 Dyskusja
godz. 12.30 - 12.45 ZAKOŃCZENIE

RAMOWYPROGRAMKONFERENCJI



MIEJSCE KONFERENCJI

Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” 
ul. Bojkowska 37, Gliwice

www.infrabim.pl  konferencja@infrabim.pl

8-9 listopada 2016 r. GLIWICE 

GLIWICE - miasto nowych technologii, członek World Technopolis Association, które zrzesza 80 najbardziej za-
awansowanych technologicznie miast na świecie, centrum logistyczne o zintegrowanej infrastrukturze drogowej,
kolejowej i żeglugowej.

BIM W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ I KOLEJOWEJ
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA



WARUNKI UCZESTNICTWA

Pakietykonferencyjne

Wybierzpakiet,wypełnijformularzonlineizgłośswójudział

www.infrabim.pl  konferencja@infrabim.pl

Terminy zgłoszenia udziału:
STANDARD  do 25 października 2016 r.
PREMIUM  do 15 października 2016 r.

PREMIUM PLUS  do 15 października 2016 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA NA: www.infrabim.pl

Rejestracja ON-LINE na www.infrabim.pl

8-9 listopada 2016 r. GLIWICE 
BIM W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ I KOLEJOWEJ

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

999900zzłł
za osobę + VAT

Udział w konferencji
Przerwy kawowe

Lunch
Certyfikat

�
�

STANDARD
�

11229900zzłł
za osobę + VAT

Udział w konferencji
Przerwy kawowe

Lunch
Certyfikat
Kolacja

�

PREMIUM
�

11559900zzłł
za osobę + VAT

Udział w konferencji
Przerwy kawowe

Lunch
Certyfikat
Kolacja

Nocleg w pok. 1 osob.

PREMIUM PLUS
�



FORMULARZ ZG!OSZENIA UCZESTNICTWA 
UWAGA! FORMULARZ prosimy wype!ni" oddzielnie dla ka#dej osoby!

UWAGA! FORMULARZ przeznaczony jest dla osób, które nie dokonuj$ rejestracji ONLINE na www.infrabim.pl 

* Formularz PREMIUM i PREMIUM PLUS prosimy przes!a" najpó%niej do 15.10.2016 r. STANDARD do 25.10. 2016 r. 
Dane do faktury pro forma 

O&wiadczam, #e zapozna!em/am si' z Regulaminem uczestnictwa zamieszczonym na stronie g!ównej infrabim.pl i akceptuj' zawarte !
w nim warunki, a tak#e wyra#am zgod' na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celach zwi$zanych z organizacj$ 
Konferencji i kontaktu organizatora z Uczestnikami. 

Wype"nij i ode#lij mailem na: konferencja@infrabim.pl!
Imi' i Nazwisko zg!aszaj$cego: 
            

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  
Kontakt: Halina Morawiak tel.: 604 415 073    e-mail: konferencja@infrabim.pl   www.infrabim.pl  

Nazwisko uczestnika 

Imi'   

e-mail 

Telefon kontaktowy     

Miejsce pracy

                           Adres: !
(je!eli inny ni! przy danych do 

faktury pro forma) 

Przed wybranym 
pakietem wstaw 

znak  X

1(( 
2(( 
3((

Wybieram pakiet STANDARD* (  990+VAT) 
Wybieram pakiet PREMIUM*  (1290+VAT) 
Wybieram pakiet PREMIUM PLUS* (1590+VAT)

Pe!na nazwa firmy   
Adres  

NIP 
lub piecz$tka firmowa  

email do wys!ania f-ry pro forma

tel. kontakt. osoby zg!aszaj$cej

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
BBIIMM ww IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRZZEE DDRROOGGOOWWEEJJ ii KKOOLLEEJJOOWWEEJJ

8-9 listopada 2016 r. Gliwice

infraBIM



Po otrzymaniu wype!nionego formularza zostanie wys!ana faktura proforma na podany przez Pa"stwa adres.
Formularze prosimy przes!a" najpó#niej do 30.09. 2016 roku na konferencja@infrabim.pl 
W tytule wiadomo$ci prosz! wpisa": Formularz Promocji - infraBIM
Termin p!atno#ci faktury 14 dni od daty wystawienia faktury i nie pó$niej ni% 15.10.2016 r.

Ze wzgl!du na ograniczenia czasowe sesji promocyjnych oraz miejsca na wystawy, warunkiem rezerwacji jest 
zg"oszenie zapotrzebowania wraz z wp"at# okre$lonej kwoty. Kolejno$% wyst#pie& (nie dotyczy firm, które 
wybra"y sesj! za dop"at#) oraz lokalizacja miejsca wystawowego zale'e% b!dzie od kolejno$ci zg"osze&.

Formularz Form Promocji

*) prosz! wpisa" kwot! netto wybranej formy promocji
**) istnieje mo%liwo$" wybrania sesji za dodatkow& op!at& w wysoko$ci 3000 z! + VAT
***) istnieje mo%liwo$" wybrania sesji za dodatkow& op!at& w wysoko$ci 1000 z! + VAT

1
Pe!na nazwa firmy, 
kod, miejscowo"#, 

ulica, nr, NIP:

2
Nazwisko i imi$ osoby 

upowa%nionej, tel.                             
e-mail:

Kontakt: e-mail: konferencja@infrabim.pl# #

Halina Morawiak tel.: 604 415 073 

www.infrabim.pl
    

Lp. Forma promocji Ilo#& Cena netto Wybrana promocja*

1 Prelekcja na sali obrad 8 listopada** 10 min 5 000

2 Prelekcja na sali obrad 9 listopada*** 10 min 4$000

3 Ekspozycja folderów firmowych w holu w
wyznaczonym miejscu

max 2 tytu!y (%&cznie nie 
wi!cej ni' 300 szt.)

1$000

4 Roll-Up (o pow. do do 2 m2) na sali obrad 1 szt. 1 000

5 Roll-Up (o pow. do do 2 m2) w holu 1 szt. 500

6 Miejsce w cz!(ci wystawowej 4 m2 2$500 2$500

Suma netto 2$500

Podatek VAT 23% 575

Razem brutto 3$075

Wype!nij i wy"lij na: konferencja@infrabim.pl

FORMULARZFORMPROMOCJI



ul. Studzienna 8, Gliwice
HOTEL SILVIA GOLD

www.infrabim.pl  konferencja@infrabim.pl
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