HEBO Poznań Sp. z o.o.
60-615 Poznań, ul. Podolska 27 a, tel./fax (+48 61) 848-33-17, tel. (+48 61) 8 470 925

Certyfikat Nr 0001
Polskiego Komitetu Geotechniki

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH EKSPERTYZ


Warunki gruntowe i wodne podłoża w rejonie projektowanych obiektów stacji benzynowej w
Komornikach‐POZBUD‐SERVICE‐11.1991



Warunki gruntowe i wodne podłoża w rejonie projektowanych obiektów stacji benzynowej w
Komornikach‐POZBUD‐SERVICE‐11.1991



Warunki gruntowe i wodne podłoża w rejonie projektowanych obiektów gospodarki olejowej w
Elektrowni Konin‐Zespół Elektrowni PAK‐07.1992



Warunki gruntowe i wodne podłoża w rejonie projektowanego motelu przy ul. Przygranicznej w
Poznaniu‐EUROPOL French Company‐02.1992



Warunki gruntowe i wodne podłoża dla posadowienia komina na terenie Szkoły Podstawowej w
Rakoniewicach‐INTER‐TECH‐05.1992



Warunki gruntowe i wodne oraz stan degradacji podłoża w rejonie byłej wytwórni Mas Bitumicznych w
Perkowie‐IMEX‐BIS‐06.1992



Warunki gruntowe i wodne podłoża w rejonie projektowanego zbiornika wyrównawczego przy stacji
uzdatniania wody w Wieruszowie‐PGKiM Wieruszów‐09.1992



Warunki gruntowe i wodne podłoża wzdłuż trasy projektowanego kolektora sanitarnego "F" w
Wieruszowie‐PGKiM Wieruszów‐10.1992



Orzeczenie geotechniczne w sprawie oceny przygotowania podłoża gruntowego i jakości warstw
wykonania podbudowy płyty boiska hokeja na trawie stadionu WKS "Grunwald" Poznań‐BUDOMEL‐
10.1992



Warunki gruntowe i wodne podłoża w rejonie projektowanych obiektów stacji benzynowej w
Szczecinie u zbiegu ul. Struga i Gryfińskiej‐ARAL‐POLSKA‐09.1992
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Warunki gruntowe i wodne podłoża w rejonie projektowanych obiektów stacji benzynowej Aral w
Gnieźnie u zbiegu ul. Żwirki i Wigury z ul. Roosvelta‐ARAL‐POLSKA‐11.1992



Warunki gruntowe i wodne podłoża w rejonie projektowanych obiektów stacji benzynowej w
Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka‐ARAL‐POLSKA‐11.1992



Warunki gruntowe i wodne na trasie kolektora sanitarnego w Wieruszowie‐PGKiM Wieruszów‐12.1992



Opinia w sprawie aktualnego poziomu wody gruntowej na ul. Marcinkowskiego i Gałczyńskiego w
Mosinie‐Urząd Miasta i Gminy‐04.1993



Techniczna badania podłoża gruntowego dla przewiertu pod dnem rzeki Warty w rejonie Miękowo
k/Poznania‐Wlkp. Okręgowy Zakład Gaz.‐15.04.1993



Techniczna badania podłoża gruntowego dla przewiertu pod dnem rzeki Gwdy w rejonie Podgaje
woj.Pilskie‐Wlkp. Okręgowy Zakład Gaz.‐15.04.1993



Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych w rejonie modernizowanej
przystani kajakowej KS Energetyk w Poznaniu‐Wlkp. Okręgowy Zakład Gaz.‐15.04.1993
Orzeczenie geotechniczne w sprawie jakości wykonania warstw podbudowy płyty kortu tenisowego ze
sztuczną nawierzchnią w Wysogotowie k/Poznania‐BUDOMEL‐05.1993





Warunki gruntowe i wodne terenu przeznaczonego pod budowę sali gimnastycznej‐Tech.Kolej.
Cegielskiego‐06.1993



Badania kontrolne stanu zagęszczenia istniejącego wału przeciwpowodziowego w Rogusku oraz
rozpoznanie zapasowego złoża gruntu dla potrzeb rozbudowy wału‐BUDOMEL‐07.1993



Examination of physical parameter of post flotation sediments deposited in the pond of the Żelazny
Most reservoir‐KGHM‐09.08.1993



Rozpoznawcze badania geologiczne złoża kruszywa mineralnego pod względem jego przydatności dla
produkcji betonu do drogownictwa + (wersja niemiecka również nr 26/93)‐Strassen und Teifbau
GmbH‐09.1993



Warunki gruntowe i wodne w rejonie projektowanej Sali gimnastycznej przy ul. Dożynkowej w
Poznaniu‐Zarząd Inwest. Szkół Wyższych‐10.1993



Warunki gruntowe i wodne terenu przeznaczonego pod budowę kolektora kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w Opalenicy‐Urząd Miasta i Gminy Opalenica‐11.1993



Warunki gruntowe i wodne terenu na trasie projektowanego przewiertu rurowego pod dnem rzeki
Odry w rejonie miejscowości Czernica‐GAZOPROJEKT‐27.11.1993
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Ocena spodziewanych osiadań projektowanej przepompowni ścieków w miejscowości Nowa Sól‐
PROXIMA‐07.12.1993



Badania kontrolne stanu zagęszczenia zmodernizowanego wału przeciwpowodziowego nad rzeką
Wartą w Rogusku‐BUDOMEL‐12.1993



Warunki gruntowe i wodne w rejonie podłoża projektowanych obiektów stacji beznynowej Aral przy
ul. Hetmańskiej w Poznaniu‐ARAL‐POLSKA‐12.1993



Badania techniczne podłoża w sprawie warunków gruntowych i wodnych na trasie gazociągu DN 200
relacji Miłostowo – Sieraków‐INTERTECH‐01.1994



Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla projektu technicznego budowy Centrum
Muzealno‐Dydaktycznego‐PROXIMA‐03.1994



Warunki gruntowe i wodne podłoża na trasie projektowanych kolektorów deszczowych na ulicach :
Suszko, Wyżyny Pułtuskiej w Poznaniu‐MUR‐BET‐25.07.1994



Warunki gruntowe i wodne na terenie przeznaczonym pod budowę pompowni ścieków oraz w rejonie
przejścia rurociągiem tłocznym pod dnem rowu w Międzychodzie przy ul. Browarnej‐Narodowa
Fundacja Ochrony Środowiska‐07.1994



Badania kontrolne stanu zagęszczenia nasypu pod tunel ciągu zrzutowego E zbiornika Żelazny Most‐
KGHM‐07.1994



Dokumentacja zbiorcza z badań stanu zagęszczenia poduszki piaskowej formowanej po usunięciu
podłoża słabonośnego w miejscu posadowienia obiektów oczyszczalni ścieków‐PROXIMA‐03.1994



Warunki gruntowe i wodne terenu w rejonie projektowanych obiektów : magazynowego i socjalno‐
biurowego oraz mieszkalnego na działkach 4/7 i 4/9 w Borówce gm. Kórnik‐Wytwórnia Uszczelek‐



Analiza stanu zagęszczenia nasypu pod tunel ciągu E zbiornika Żelazny Most po wykonaniu
dogęszczenia górnych warstw nasypu‐KGHM‐28.11.1994



Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych w rejonie posadowienia
budynku mieszkalnego w Polkowicach przy ul. Sztygalskiej‐KGHM‐20.12.1994



Warunki gruntowe i wodne terenu na trasie odcinka gazociągu tranzytowego w województwie
białostockim‐GAZOPROJEKT‐29.12.1994



Warunki gruntowe i wodne na trasie przejścia przez rzekę Narew w miejscowości Suraż (gazociąg)‐
GAZOPROJEKT‐14.01.1995
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Określenie stanu zagęszczenia i położenia krzywej filtracji w masywie osadów poflotacyjnych i korpusie
obwałowań metodą statycznego sondowania‐KGHM‐14.01.1995



Badanie podłoża gruntowego na trasie gazociągu tranzytowego Æ 1400 woj. Poznańskie‐
GAZOPROJEKT‐06.03.1995



Badania podłoża gruntowego na trasie gazociągu tranzytowego Æ 1400 woj. Gorzowskie‐
GAZOPROJEKT‐22.02.1995



Analiza warunków gruntowych i wodnych na trasie gazociągu tranzytowego Æ 1400 woj. Gorzowskie‐
GAZOPROJEKT‐25.03.1995



Badanie podłoża gruntowego na trasie gazociągu tranzytowego Æ 1400 woj. Poznańskie‐
GAZOPROJEKT‐06.03.1995



Analiza warunków gruntowych i wodnych na trasie gazociągu tranzytowego Æ 1400 woj. Poznańskie‐
GAZOPROJEKT‐16.06.1995



Warunki gruntowe i wodne terenu na trasie przekroczenia gazociągiem tranzytowym Æ 1400 stawu
rybnego Nr 21 w Kiszkowie woj. Poznańskie‐GAZOPROJEKT‐08.12.1995



Badania podłoża gruntowego oraz analiza warunków gruntowych i wodnych na trasie gazociągu
tranzytowego Æ 1400 woj. Bydgoskie‐GAZOPROJEKT‐03.07.1995



Badania podłoża gruntowego na trasie gazociągu tranzytowego Æ 1400 woj. Włocławskie‐
GAZOPROJEKT‐31.07.1995



Warunki gruntowe i wodne na trasie przekroczenia doliny Uroczysko gazociągiem tranzytowym Æ
1400 (obręb miejscowości Wikow, gm.Wielgie woj. Włocławskie)‐GAZOPROJEKT‐12.11.1995



Badania podłoża gruntowego na trasie gazociągu tranzytowego Æ 1400 woj.Płockie‐GAZOPROJEKT‐
22.09.1995



Badania podłoża gruntowego na trasie gazociągu tranzytowego Æ 1400 woj. Ciechanowskie‐
GAZOPROJEKT‐01.10.1995



Badania podłoża gruntowego na trasie gazociągu tranzytowego Æ 1400 woj. Ostrołęckie‐
GAZOPROJEKT‐20.08.1995



Badania podłoża gruntowego na trasie gazociągu tranzytowego Æ 1400 woj. Łomżyńskie‐
GAZOPROJEKT‐21.07.1995



Badania podłoża gruntowego na wybranych fragmentach trasy gazociągu tranzytowego Æ 1400 woj.
Białostockie‐GAZOPROJEKT‐14.11.1995
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Warunki gruntowe i wodne na trasie tłoczni gazu i pomiarowni w Kondratkach woj. Białostockie‐
GAZOPROJEKT‐25.03.1995



Warunki gruntowe i wodne na terenie projektowanej tłoczni gazu i bazy eksploatacji gazociągów ‐
Włocławek‐GAZOPROJEKT‐30.03.1995



Warunki gruntowe i wodne w rejonie przekroczenia rzeki Warty gazociągiem tranzytowym 2xDN –
1400 mm na wysokości Gołaszyna koło Obornik‐GAZOPROJEKT‐20.04.1995



Warunki gruntowe i wodne na trasie gazociągu tranzytowego – przekroczenie rzeki Narew km
123+300‐GAZOPROJEKT‐24.04.1995



Warunki gruntowe i wodne na trasie przejścia gazociągiem przez rzekę Skrwę‐GAZOPROJEKT‐
27.04.1995



Warunki gruntowe i wodne na trasie przekroczenia rzeki Wisły gazociągiem tranzytowym DN ‐ 1400
mm na kilometrze 691+600 i 691+650 w rejonie miejscowości Gąbinek – Stary Bógpomóż woj.
Włocławskie‐GAZOPROJEKT‐26.05.1995



Warunki gruntowe i wodne w rejonie przekroczenia rzeki Noteci wschodniej gazociągiem tranzytowym
DN ‐1400mm (obręb miejscowości Rożniaty i Szarlej, gmina Kruszwica, województwo Bydgoskie)‐
GAZOPROJEKT‐29.05.1995



Techniczne badania podłoża gruntowego dla projektu technicznego podpór technologicznych
rurociągów szlamowych R1, R2, R3, R4, R5‐KGHM‐15.05.1995



Warunki gruntowe i wodne w rejonie przekroczenia rzeki Noteć zachodnia (jezioro Pakowskie)
gazociągiem tranzytowym 2 x DN ‐ 1400 mm (obręb miejscowości Rzadkwin gmina Strzelno, woj.
Bydgoskie)‐GAZOPROJEKT‐15.06.1995



Warunki gruntowe i wodne na trasie projektowanego kolektora deszczowego ul.Warecka i Puławska w
Poznaniu‐KARO‐17.07.1995



Badania geotechniczne podłoża ul Św.Szczepana w Poznaniu‐KARO‐



Techniczne badania podłoża w sprawie warunków gruntowych i wodnych na terenie posadowienia
obiektów stacji benzynowej STATOIL w Lubiniu‐STATOIL‐12.09.1995



Techniczne badania podłoża w sprawie warunków gruntowych i wodnych na terenie przewidzianym
pod posadowienie obiektów stacji benzynowej „STATOIL” w Lubiniu‐STATOIL‐12.09.1995
Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod
budowę hali przemyslowej przy ul.Gnieźnińskiej w Wągrowcu‐MACAPOL‐30.11.1995
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Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych podłoża w sąsiedztwie wiaduktu na
ul.28 Czerwca w Poznaniu‐KARO‐11.1995



Techniczne badania podłoża gruntowego dla projektu technicznego zbiornika przelewowego‐KGHM‐
29.12.1995



Uzupełniające techniczne badania podłoża gruntowego na trasie gazociągu tranzytowego Æ 1400
woj.Gorzowskie‐GAZOPROJEKT‐31.01.1996



Uzupełniające techniczne badania podłoża gruntowego w obrębie przekroczenia rzeki Warty
gazociągiem tranzytowym Æ 1400 (Gołaszyn w sąsiedztwie Obornik Wlkp.)‐GAZOPROJEKT‐31.01.1996



Analiza pracy statycznej rurociągu gazowego o średnicy 1422 mm układanego w gruncie o różnym
stopniu zagęszczenia‐GAZOPROJEKT‐25.09.1995



Geotechnische Untersuchungen für Burogebaude in Warszawa an der Siennastr. und Żelaznastr.‐
ADINCO‐29.02.1996



Techniczne badania podłoża gruntowego na terenie przewidzianym pod zabudowę obiektami zespołu
rehabilitacyjno‐rekreacyjno‐usługowego woj.Legnickie w Polkowicach CZĘŚĆ I‐ARCHICOM‐01.03.1996



Techniczne badania podłoża gruntowego na terenie przewidzianym pod zabudowę obiektami zespołu
rehabilitacyjno‐rekreacyjno‐usługowego woj.Legnickie w Polkowicach CZĘŚĆ II‐ARCHICOM‐14.05.1996



Techniczne badania podłoża gruntowego na terenie przewidzianym pod zabudowę obiektami zespołu
rehabilitacyjno‐rekreacyjno‐usługowego woj.Legnickie w Polkowicach CZĘŚĆ III‐BGH‐RM Dep.Gener.
Wykonawstwa‐10.06.1996



Warunki gruntowe i wodne terenu przewidzianego do posadowienia obiektów węzła rozdzielczo‐
pomiarowego gazu Lwówek w Zębowie‐GAZOPROJEKT‐10.05.1996



Warunki gruntowe i wodne terenu przeznaczonego pod budowę hali przemysłowej w Wągrowcu przy
ul. Kcyńskiej‐HORSTMANN‐27.05.1996



Badanie stanu zagęszczenia gruntu wbudowanego w nasyp poznańskiego szybkiego tramwaju przy ul.
Roosevelta x 2‐BUD‐EKO‐12.06.1996



Warunki gruntowe i wodne na terenie przeznaczonym pod budowę stacji paliw ARAL w Koninie przy
ul.Przemysłowej x 2‐ARAL‐POLSKA‐12.06.1996



Warunki gruntowe i wodne terenu przeznaczonego pod budowę obiektów firmy „DRACHPOL” w
Wągrowcu x 2‐Terenowy Zesp.Usług Projekt.‐06.1996
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Techniczne badania podłoża gruntowego terenu przewidzianego dla posadowienia stacji kompresorów
drugiego cyklu pracy PMG Wierzchowice‐GAZOPROJEKT‐14.06.1996



Warunki gruntowo‐wodne i stateczności skarpy na odcinku trasy gazociągu Æ 100 w rejonie
Opatówka‐Urząd Gminy Opatówek‐26.06.1996



Orzeczenie geotechniczne w sprawie jakości wykonania nasypów na budowie składowiska odpadów
dla miasta i gminy Pobiedziska w Borówku‐ARKA KONSORCJUM‐12.08.1996



Warunki gruntowe i wodne na trasie projektowanego kolektora sanitarnego i na terenie oczyszczalni
ścieków w Damasławku‐Terenowy Zesp.Usług Projekt.‐07.1996



Warunki gruntowe i wodne podłoża na trasie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zespołu basenów
w Polkowicach‐BGH‐RM Dep.Gener. Wykonawstwa‐19.08.1996



Ocena jakości wykonania warstwy odsączjącej na budowie centrum odzieżowo‐obówniczego „NICO” w
Swadzimiu k/Poznania‐MELKANWOD‐03.09.1996



Warunki gruntowe i wodne terenu przeznaczonego pod budowę szkoły podstawowej w Rąbczynie
gmina Wągrowiec‐Terenowy Zesp.Usług Projekt.‐26.09.1996



Uzupełniające badania geotechniczne na terenie AQUAPARK w Polkowicach‐BGH‐RM‐31.10.1996



Badania warunków gruntowych i wodnych na terenie projektowanego budynku biurowo‐
warsztatowego przy ul.Radojewo 30A w Poznaniu x 2‐ABS ECOSYSTEM‐17.12.1996



Techniczne badania podłoża gruntowego w rejonie podpór projektowanego mostu „Nowołęczyckiego”
w Bydgoszczy‐ZDMiKP‐15.03.1997



Projekt odwodnienia wykopu na odcinku trasy rurociągu od km 137 + 154 do km 196 + 401‐
ENERGOPOL 7‐18.03.1997



Badania warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod budowę hali magazynowej w
Janikowie, gmina Swarzędz‐Mnr.Transp. Drogowego‐04.1997



Dokumentacja geologiczno‐inżynierska uproszczona dla projektu technicznego tłoczni gazu Szamotuły‐
GAZOPROJEKT‐30.04.1997



Dokumentacja geologiczno‐inżynierska uproszczona dla projektu technicznego tłoczni gazu
Ciechanów‐GAZOPROJEKT‐30.04.1997



Dokumentacja geologiczno‐inżynierska uproszczona dla projektu technicznego tłoczni gazu Zambrów‐
GAZOPROJEKT‐30.05.1997
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Badania właściwości fizycznych osadów pobranych z akwenu zbiornika Żelazny Most, w 1993 r. dla
potrzeb II etapu ekspertyzy realizowanej przez zespół ekspertów międzynarodowych + wersja
angielska‐KGHM‐05.1997



Uproszczona dok. geolog.‐inż. dla terenu przeznaczonego pod budowę przyłącza wody w
Śmiłowie,gm.Kaczory,woj.Pilskie‐Prac. Proj.gosp.wod‐15.06.1997



Dokumentacja geologiczno‐inżynierska uproszczona i hydrogeologiczna wraz z projektem monitoringu
dla projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Obornikach Wielkopolskich‐Urząd Miasta i
Gminy Oborniki‐07.1997



Dokumentacja geologiczno‐inżynierska uproszczona terenu przeznaczonego pod budowę hali centrum
rekreacyjnego przy ul.Piątkowskiej 18/20/22/24 w Poznaniu‐NIKU INVESTMENT‐08.1997



Dokumentacja geologiczno‐inżynierska uproszczona podłoża na trasie projektowanego kolektora
sanitarnego i na terenie pompowni ścieków w Drobinie woj. Płockie‐TECHMA‐PROJEKT‐01.1998



Sprawozdanie z prac terenowych obejmujących pobór próbek NNS z wykopów badawczych
wykonanych w obrębie zapory zachodniej zbiornika „Żelazny Most” w przekrojach geologicznych W‐
XIa, W‐XIIa‐KGHM‐02.1998



Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych na trasie przekroczenia
gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 300mm rzeki Nysa Łużycka w okolicy wsi Gubinek
woj.Zielonogórskie‐GAZOPROJEKT‐24.02.1998



CPTU and DMT results accompanying installation of piezometers and microseismic measurements in
tailings of the Żelazny Most Reservoir beaches for the 2nd phase of work for the Board of
International Experts. + pl‐KGHM‐02.1998



Evaluation of the distribution of effective geostatic stresses from CPTU and DMT carried out from
microseismic measurements and installation of piezometer sets. + pl‐KGHM‐03.1998



Techniczne badania podłoża gruntowego w rejonie projektowanej oczyszczalni wody zrzutowej ze
zbiornika „Żelazny Most”. ‐KGHM‐03.1998



Ocena rozkładu efektywnych naprężeń geostatycznych poziomych i pionowych w osadach składowiska
„Żelazny Most” + wersja angielska ‐KGHM‐06.1998



Studies into shear strength and physical parameters of the soils weakened by soilfluction and other
geomorphological processes ‐KGHM‐10.1998. (Badania wytrzymałości na ścinanie i właściwości
fizycznych gruntów osłabionych innymi procesami geomorficznymi‐KGHM‐10.1998)
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Dokumentacja geologiczno‐inżynierska uproszczona podłoża na trasie projektowanego kolektora
sanitarnego i deszczowego w Mosinie‐TECHMA‐PROJEKT‐05.1998



Dokumentacja geologiczno‐inżynierska uproszczona podłoża na trasie projektowanego kolektora
sanitarnego i deszczowego w Mosinie‐TECHMA‐PROJEKT‐07.1998



Dokumentacja geologiczno ‐ inżynierska uproszczona terenu przeznaczonego pod budowę pawilonu
samochodowego przy ul.Serbskiej w Poznaniu‐AMJ Trading P. Mroczyński‐09.1998



Techniczne badania podłoża gruntowego dla projektu posadowienia obiektu centrum Handlowo –
Usługowego „Centrum życia Mikołów” w Mikołowie‐GEOCARBON‐11.1998



Dokumentacja geologiczno ‐ inżynierska uproszczona terenu przeznaczonego pod budowę restauracji
Mc Donald’s przy ul.Serbskiej w Poznaniu‐Mc Doland's‐09.1998



Dokumentacja geologiczno ‐ inżynierska uproszczona terenu przeznaczonego pod budowę hali
produkcyjnej firmy Zeelandia ‐ Super Bake w Tarnowie Podgórnym‐Zeelandia‐11.1998



Warunki gruntowe i wodne na przedpolu zapory zachodniej zbiornika Żelazny Most. Sprawozdanie z
uzupełniających badań terenowych.‐KGHM‐09.1998



Badania geotechniczne dla rzeki Noteć zachodnia jezioro Pakoskie x 2‐FREYTAG‐11.1998



Orzeczenie geotechniczne w sprawie stanu zagęszczenia gruntu w przebudowanym obwałowaniu
lewostronnym rzeki Warty i Lutni‐MELKANWOD‐11.1998



Orzeczenie geotechniczne w sprawie stanu zagęszczenia gruntu w przebudowanym obwałowaniu
prawostronnym obwałowaniu rzeki Barycz na odcinku Szaszarowice Żabin‐DELTA‐11.1998



Dokumentacja geologiczno‐inżynierska uproszczona podłoża na trasie projektowanego kolektora
sanitarnego w Drobinie‐TECHMA‐PROJEKT‐



Dokumentacja geologiczno ‐ inżynierska uproszczona terenu położonego przy ul.Serbskiej‐NETTO
Service‐12.1998



Techniczne badania podłoża gruntowego na terenie przewidzianym pod posadowienie kościoła pod
wezwanie św. Barbary w Lubinie‐Parafia Kościoła‐12.1998



Techniczne badania wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry i podłoża gruntowego na terenie woj.
Leszczyńskiego‐Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń‐12.1998



Techniczne badania podłoża w rejonie przekroczenia gazociągiem tranzytowym F 1420 doliny rzeki
Panny‐MEGAGAZ‐01.1999
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Techniczne badania podłoża gruntowego w rejonie projektowanego budynku bazy zaplecza ciągu E
składowiska Żelazny Most‐KGHM‐12.1998



Badania techniczne podłoża na terenie przeznaczonym pod budowę hali produkcyjnej firmy ALSI w
Zakrzewie k/P‐n‐Przed.Inst.Przemysł. ALSI‐02.1999



Ocena geotechniczna warunków gruntowych i wodnych na trasie projektowanego kolektora
sanitarnego w Orkowie, powiat Śrem.‐Przedsiębior‐stwo w Śremie‐03.1999



Ocena geotechniczna warunków gruntowych i wodnych na terenie projektowanej hali sortowania
odpadów na składowisku odpadów w Broszowicach, gmina Sędziszów, powiat Jędrzejów.‐ARKA
Konsorcjum‐04.1999



Projekt prac geologicznych na wykonanie otworów obserwacyjnych i monitorowanie wód gruntowych
w strefie potencjalnego wpływu zbiornika Radzyny w Myszkowie.‐Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych‐05.1999



Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunków gruntowych pod przebudowywanym wałem przeciw
powodziowym rzeki warty w Bobrownikach powiat Sieradz.‐Hydroprojekt‐05.1999



Orzecz.geotech.w sprawie warunków grunt. i wod. terenu w rejonie projektowanych jazów w Kanale
Odry w Kunowie i Szczodrochowie‐Zarz.Melioracji Leszno‐05.1999



Badania techniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych na terenie przeznaczonym pod
budowę hali magazynowej Michelin – Olsztyn w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej.‐GSE Olsztyn‐05.1999



Dokumentacja geologiczno ‐ inżynierska uproszczona podłoża na trasie projektowanego kolektora
sanitarnego w Wesołej koło Warszawy‐TECHMA‐PROJEKT‐06.1999



Orzeczenie geotechniczne w sprawie stanu zagęszczenia gruntu w przebudowanym prawostronnym
obwałowaniu rzeki Odry na odcinku Bielaszów III (od km 5+054‐4+264)‐Delta Plus‐06.1999



Orzeczenie geotechniczne w sprawie stanu zagęszczenia gruntu w przebudowanym prawostronnym
obwałowaniu rzeki Odry na odcinku Bielaszów III (od km 4+264‐3+800)‐KAMEL‐06.1999



Orzeczenie geotechniczne o warunkach gruntowo wodnych korpusu i podłoża wału
przeciwpowodziowego rzeki Warty, odcinek Strońsko Pstrokonie woj.Łódzkie‐BIPROMEL‐06.1999



Sprawozdanie z prac geologicznych związanych z wykonaniem otworów obserwacyjnych w otoczeniu
dworku MYSZKOWO‐Zarz.Melioracji i Urządzeń Wodnych‐06.1999



Techniczne badania podłoża gruntowego dla projektu drogi dojazdowej wzdłuż zapory południowej
zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most‐KGHM‐06.1999
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Badania techniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych na terenie przeznaczonym pod
zabudowę budynkiem mieszkalnym w Środzie Wlkp. przy ul.Czerwonego Krzyża‐PUCEK‐07.1999



Badania techniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych na terenie przeznaczonym pod
zabudowę budynkiem mieszkalnym w Środzie Wlkp. przy ul.Czerwonego Krzyża‐PUCEK‐07.1999



Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych na trasie kolektora sanitarnego
w Warszawie Rembertowie (ul.Płatnerska)‐TECHMA‐PROJEKT‐07.1999



Orzeczenie geotechniczne o warunkach gruntowo – wodnych terenu przeznaczonego pod budowę
hotelu w Poznaniu ul. Solna‐Fundacja Rozwoju Miasta‐08.1999



Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu położonego w Poznaniu
przy ul.Czeremchowej 25‐PUCEK‐09.1999



Kontrolne badania podłoża gruntowego na lewym brzegu rzeki Wisły, w rejonie przekroczenia rzeki
gazociągiem tranzytowym‐HEBO‐



Dokumentacja geotechniczna w sprawie ustalenia warunków posadowienia fundamentów obiektów
chemicznej modyfikacji koncentratów pośrednich w ZWR Rejon Lubin‐KGHM‐09.1999



Dokumentacja geotechniczna w sprawie ustalenia warunków posadowienia silosów cementu i betonu
w „EKOCEM” w Dąbrowie Górniczej‐POZ‐BUILDING‐10.08.1999



Sprawozdanie z przeprowadzonych badań kontrolnych stanu zagęszczenia gruntu wykonanych w
Lesznie u zbiegu ulic Młyńskiej, Szewskiej, Nowej‐Zarząd Miasta Leszno‐09.1999



Dokumentacja geotechniczna w sprawie ustalenia warunków gruntowych dla posadowienia
fundamentów budynku letniskowego w miejscowości Grójec.‐Wojciech Maślanka Lubin‐05.09.1999



Dokumentacja geotechniczna w sprawie ustalenia warunków gruntowych dla posadowienia hal
magazynowych w Teresinie koło Warszawy.‐GSE ‐10.1999



Badania techniczne podoża na terenie przeznaczonym pod budowę domu jednorodzinnego w Chybach
koło Poznania przy ul. Wiśniowej‐Edmund Flarczyk‐15.10.1999



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu położonego w
obrębie ZWR – Rejon lubin‐BIPROMEL‐15.11.1999



Sprawozdanie z badań terenowych wykonanych metodą statycznego sondowania – CPTU na terenie
Elektrowni Pątnów w Koninie wraz z interpretacją wyników badań.‐Prac. Geotech. Kostrzewski‐
23.11.1999
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Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przewidzianego pod
zabudowę budynkiem magazynowym dla SGGW AR w Warszawie‐O&O&B&G‐13.12.1999



Dokumentacja geologiczno‐inżynierska uproszczona podłoża, na terenie przepompowni ścieków i na
trasie projektowanego kolektora sanitarnego i deszczowego w Wesołej koło Warszawy (część II)‐
TECHMA‐PROJEKT‐12.12.1999



Badania warunków gruntowych i wodnych na terenie przeznaczonym pod budowę domu handlowego
w Środzie Wlkp. Przy ul. Czerwonego Krzyża‐Pucek‐20.12.1999



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod zabudowę Budynkiem Mieszkalnym przy ul. Murawa 12‐18‐Litoborski‐Marciniak‐21.12.1999
Część I – Dokumentacja powykonawcza z instalacji w podłożu składowiska Żelazny Most piezometrów
elektrycznych geonor (XI‐XII)
Część II – Wykaz piezometrów geonor zainstalowanych w osadach składowiska Żelazny Most przy
wiązkach piezometrów w ramach II etapu prac dla Międzynarodowej Rady Ekspertów (X‐XII)‐KGHM‐
13.12.1999






Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych na terenie przeznaczonym pod
budowę parkingu w Kiekrzu.‐Prof. Fischer‐



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod zabudowę budynkiem magazynowo – handlowym DECATHLON wraz z przyległymi parkingami
przy ul. Radzymińskiej w Warszawie‐DECATHLON‐01.2000



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod zabudowę budynkiem Kliniki Małych Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. ‐SGGW‐01.2000



Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu na trasie
projektowanego kolektora sanitarnego w Jabłonnie koło Warszawy.‐TECHMA‐PROJEKT‐02.2000



Techniczne badania podłoża gruntowego pod budowę ściany oporowej przy pawilonie firmy Netto w
Poznaniu, w rejonie ulicy Serbskiej.‐EKOMOR S.C.‐31.05.2000



Badania geotechniczne podłoża gruntowego metodą statycznego sondowania w rejonie projektowanej
hali centrum logistycznego JMD w miejscowości Biały Bór k/Grudziądza.‐Design Construction Studio
S.C.‐05.2000



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych na trasie kolektora
sanitarnego i deszczowego w Wesołej koło Warszawy.‐TECHMA‐PROJEKT‐07.2000
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Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod zabudowę kompleksem biurowym sieci telefonii komórkowej GSM Plus przy ul. Puławskiej –
Baletowej w Warszawie.‐POLKOMTEL‐06.2000



Techniczne badania podłoża gruntowego metodą statycznego sondowania terenu przeznaczonego pod
budowę silosów cementowych cementowni „Podgrodzie” w Raciborowicach Górnych.‐KLOSTER‐
07.2000



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę Hali Magazynowej w Nowym Dworze Mazowieckim‐GSE‐21.08.2000



Orzeczenie geotechniczne o warunkach gruntowo – wodnych działki położonej w miejscowości
Jankowice ul. Przemysłowa gm. Tarnowo Podgórne‐Otomański‐15.09.2000



Techniczne badania podłoża gruntowego działki budowlanej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej w
Jankowicach gm. Tarnowo Podgórne.‐LIDL‐10.2000



Orzeczenie geotechniczne o warunkach gruntowo – wodnych na trasie projektowanych kolektorów
saniatrnego i deszczowego w miejscowości Wesoła k. Warszawy.‐TECHMA‐PROJEKT‐15.12.2000



Techniczne badania podłoża gruntowego działki terenu zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego w
Piotrkowie Trybunalskim, przewidzianej pod zabudowę obiektami magazynowymi w ramach projektu
„Prologis”. Zad. A‐1‐GSE‐11.2000



Warunki gruntowe i wodne na terenie przeznaczonym pod budowę obiektu centrum logistycznego
„Milenium” w Pruszkowie.‐GSE‐15.11.2000



Orzeczenie geotechniczne o warunkach gruntowo – wodnych terenu pod projektowaną rozbudowę
terminalu spedycyjnego SPEDPOL w miejcowości Tarnowo Podgórne.‐SPEDPOL‐23.12.2000



Techniczne badania podłoża gruntowego terenu przeznaczonego pod budowę suchej nitki wypału
klinkieru na terenie LARFARGE‐KUJAWY S.A. w Bielawach.‐Hochtief‐01.2001



Techniczne badania podłoża gruntowego metodą statycznego sondowania w rejonie węzła
projektowanej drogowej trasy średnicowej przy ul. Stęślickiego w Katowicach.‐Drogowa Trasa
Średnicowa S.A.‐01.2001



Techniczne badania podłoża gruntowego metodą statycznego sondowania na trasie dolnego odcinka
rurociągu zrzutowego wód nadosadowych ze zbiornika Żelazny Most.‐KGHM‐02.2001



Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych dla projektu odwodnienia
węzłów „B” i „T” zlokalizowanych na przedpolach zapory zachodniej zbiornika Żelazny Most.‐KGHM‐
02.2001
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Techniczne badania podłoża gruntowego metodą statycznego sondowania w rejonie węza DTŚ przy ul.
Stęślickiego w Katowicach‐Drogowa Trasa Średnicowa S.A.‐03.2001



Geotechnicznych badania odpadów poflotacyjnych zdeponowanych w rejonie stawu osadowego
Zakładów Górniczych „Trzebionka” S.A. dla potrzeb rozbudowy składowiska powyżej rzędnej 325 m
npm‐ZG Trzebionka‐03.2001



Badania kontrolne jakości wykonania zasypek wykopów pod kolektory sanitarne i deszczowe na
budowie centrum logistycznego LIDL w Jankowicach gm. Tarnowo Podgórne”‐Melkanwood‐03.2001



Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod
budowę salonu samochodowego Toyota w poznaniu przy al. Polskiej 112‐Bońkowski‐03.2001



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę hali magazynowej dla firmy Lafarge w miejscowości Gacki k. Pińczowa‐GSE‐03.2001



Orzeczenie Geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych na trasie projektowanego
kolektora deszczowego w Lesznie.‐Urząd Miasta Leszno‐04.2001



Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy hali produkcyjnej firmy BENCKISER w Nowym
Dworze Mazowieckim.‐GSE‐04.2001



Dokumentacja geotechniczna w sprawie stanu technicznego Kopca Wolności i parametrów
geotechnicznych podłoża dla oceny możliwości dalszej nadbudowy Kopca‐POSiR‐05.2001



Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych na trasie projektowanego
kolektora sanitarnego K‐7 w Lesznie (os. Zatorze).‐Urząd Miasta Leszno‐05.2001



Badania kontrolne jakości wykonania nasypów pod fundamenty hali magazynowej oraz budynku
administracyjnego i technicznego centrum logistycznego LIDL w Jankowicach koło Tarnowa
Podgórnego.‐Budimex‐05.2001



Techniczne badania podłoża gruntowego metodą statycznego sondowania terenu przeznaczonego pod
budowę XI_piętrowego budynku mieszkalno‐handlowego w rejonie ulic Wilkokackiej‐Niskiej w Gdyni‐
EKOLAN‐06.2001



Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów gruntowych i wodnych na trasie przekroczenia
gazociągiem Kotowo – Wolsztyn rzeki Dojca‐GAZOPROJEKT‐06.2001



Sondowań statycznych oraz interpretację wyników testów CPTU w rejonie projektowanego bloku
energetycznego elektrowni Pątnów w Koninie‐Kostrzewski‐05.2001
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Dokumentacja geotechniczna z przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych na terenie
przeznaczonym pod budowę budynku centrali centrum logistycznego LIDL w Jankowicach koło
Tarnowa Podgórnego‐LIDL‐06.2001



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę obiektu handlowego firmy „RECE Poland zlokalizowanego przy ul. Marcelińskiej w
Poznaniu‐RECE‐08.2001



Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych dla projektu lądowiska
zlokalizowanego na przedpolu zapory wschodniej zbiornika Żelazny Most.‐KGHM‐08.2001



Technicznych badania podłoża gruntowego w rejonie posadowienia elewatorów zbożowych dla
Eurofarm w Ząbkowicach Śląskich‐Keller Polska‐08.2001



Techniczne badania podłoża gruntowego w rejonie posadowienia fundamentów obiektów
przekazujących na podłoże obciążenia dynamiczne na terenie cementowni LAFARGE – Kujawy S.A. w
Bielawach‐Hochtief‐08.2001
Orzeczenie geotechniczne o warunkach gruntowo – wodnych terenu pod projektowany zbiornik
buforowy dla oczyszczalni ścieków w Środzie Wlkp.‐Marian Pawelczak‐09.2001





Badania techniczne podłoża w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod
budowę obiektów produkcyjnych firmy POZ‐BRUK w Szczecinie przy ul. Szczawiowej‐POZ BRUK‐
10.09.2001



Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych dla projektu komory „Świnino
II” włączenia rurociągu z pompowni Tarnówek do rurociągów zrzutowych wód nasadowych ze
zbiorników retencyjnych.‐KGHM‐3.10.2001



Badania i ocena gęstości objętościowej, wilgotności naturalnej oraz modułów odkształcenia poduszki
gruntowo‐tłuczniowej pod posadzki i fundamenty fabryki płyt gipsowych w Gackach.‐GSE‐11.2001



Dokumentacja geologiczno‐inżynierska podłoża składowiska osadów poflotacyjnych „Żelazny Most”
dla potrzeb projektu budowlanego do rzędnej +180 m npm‐KGHM‐10.2001



Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych dla projektu komór
odwadniających na rurociągach zrzutowych w obrębie Biedrzychowa i Żukowa‐KGHM‐11.2001



Techniczne badania podłoża gruntowego metodą statycznego sondowania na terenie budowy bloku
energetycznego elektrowni Pątnów w Koninie‐Elektrim Megadex‐12.2001



Techniczne badania podłoża gruntowego metodą statycznego sondowania terenu przeznaczonego pod
budowę cementowni „Podgrodzie” w miejscowości Raciborowice‐Klosters‐12.2001

_______________________________________________________________________________
e-mail : biuro@hebo-poznan.pl

www.hebo-poznan.pl

KONTO BANKOWE : Bank Pekao S.A. IV Oddział w Warszawie NR RACHUNKU : 75 1240 1053 1111 0010 3249 6896
NIP 781-18-50-374

Kapitał zakładowy: 150.000 PLN



Badania stanu zagęszczenia podłoża pod posadzkami hali produkcyjno‐magazynowej „KNAUF” w
Bełchatowie‐Politechnika Śląska‐12.2001



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę obiektu handlowego firmy RECE Poland położonego przy ul. Szymanowskiego w
Poznaniu‐RECE‐03.2002



Ocena parametrów geotechnicznych podłoża metodą statycznego sondowania na terenie
projektowanej oczyszczalni ścieków w Świdnicy oś. Zawisza‐Przedsiębiorstwo Geoservice‐03.2002



Badania techniczne podłoża i stanu zagęszczenia nasypu budowlanego w obrębie bloku
energetycznego „B” na terenie Elektrowni Pątnów w Koninie‐Elektrim Megadex‐03.2002



Techniczne badania podłoża gruntowego metodą statycznego sondowania w miejscu posadowienia
pylonu nr 1 na terenie elektrowni Pątnów w Koninie‐Elektrim Megadex‐03.2002



Badania techniczne podłoża gruntowego na terenie działki budowlanej w Bukownie koło Olkusza‐
Schneider Electric‐04.2002



Badania geotechniczne dla potrzeb wykonania projektów formowania zapór oraz w zakresie bieżącej
eksploatacji składowiska Żelazny Most.‐KGHM‐06.2002



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę elewatorów zbożowych w Miejscowości Borek Strzeliński.‐EUROFARM‐07.2002



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę elewatorów zbożowych w miejscowości Ząbkowice Śląskie‐EUROFARM‐07.2002



Dokumentacja geologiczno – inżynierska terenu przewidzianego pod budowę kompleksu handlowo –
usługowego oraz dworca PKS na terenie przedsiębiorstwa PKS + przegląd ekologiczny obiektów
Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej przy dworcu autobusowym zlokalizowanym
w Poznaniu przy ul. Towarowej + Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki
hydrogeologiczne oraz stan czystości środowiska gruntowo – wodnego na tereni PKS‐LGA‐08.2002



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych w sprawie warunków gruntowych i
wodnych terenu przeznaczonego pod budowę elewatorów zbożowych w miejscowości Henryków
Lubański. ‐EUROFARM‐08.2002



Badania geotechniczne dla potrzeb wykonania projektów formowania zapór oraz w zakresie bieżącej
eksploatacji składowiska Żelazny Most ‐KGHM‐08.2002
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Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych podłoża pod projektowaną
halę magazynową b oraz stanu technicznego nasypu budowlanego pod projektowane posadzki hali
magazynowej b na terenie przedsiębiorstwa prologis w teresinie‐GSE Polska‐08.2002



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu położonego w
Puszczykowie przy ul. Jarosławskiej‐W. Kasprzak‐09.2002



Opinia do orzeczeń wykonanych przez Katedrę Geotechniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach wraz z
uwagami uzupełniającymi tej Katedry oraz Instytutu Geotechnicznego prof. Magar + Partners,
Winterhäuser strasse 9.



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę obiektu handlowego w świętochłowicach ul. Wojska Polskiego – Śląska‐AMJ‐11.2002



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę budynku magazynowego w miejscowości mościska koło Izabelina.‐GSE‐11.2002



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę pawilonu handlowego w miejscowości sokołów koło Pruszkowa‐LYRECO‐12.2002



Badania geotechniczne na sekcji E‐1 Składowiska Żelazny Most dla potrzeb weryfikacji położenia
krzywej depresji‐KGHM ‐12.2002



\Badania geotechniczne dla potrzeb wykonania projektów formowania zapór oraz w zakresie bieżącej
eksploatacji składowiska Żelazny Most (sekcja zachodnia II, III, IV i przedpole sekcji IV, V)‐ KGHM‐
12.2002



Badania geotechniczne dla potrzeb wykonania projektów formowania zapór oraz w zakresie bieżącej
eksploatacji składowiska Żelazny Most (sekcja E‐0 zapory wschodniej)‐ KGHM‐12.2002



Badania geotechniczne dla potrzeb wykonania projektów formowania zapór oraz w zakresie bieżącej
eksploatacji składowiska Żelazny Most (sekcja N‐3 i N‐4 zapory północnej) ‐KGHM ‐12.2002



Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu położonego w poznaniu w
obrębie Wzgórza Przemysława ‐Geoprojekt‐01.2003



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę pawilonu handlowego w Koninie przy ul. Jana Pawła II‐AMJ‐03.2003



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 162,5 m npm (zapora
wschodnia, sekcja E‐5)‐PROXIMA‐04.2003
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Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 162,5 m npm (Zapora
wschodnia sekcja E‐4)‐PROXIMA S.A.‐04.2003



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 162,5 m npm Zapora
południowa, sekcja S‐6‐PROXIMA S.A‐04.2003



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 162,5 m npm Zapora północna,
sekcja N‐2‐PROXIMA S.A.‐05.2003



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 162,5 m npm Zapora północna,
sekcja N‐1‐PROXIMA S.A.‐05.2003



Kontrolne badania geotechniczne dla potrzeb weryfikacji położenia krzywej filtracji w masywie
składowiska Żelazny Most, Zapora wschodnia, sekcja E‐1‐KGHM‐05.2003



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 162,5 m npm Zapora
zachodnia‐PROXIMA S.A.‐06.2003



Kontrolne badania geotechniczne iłów trzeciorzędowych zalegających pod masywem składowiska
Żelazny Most metodą dylatometryczną (DMT) zapora wschodnia, sekcja E‐1‐KGHM‐06.2003
Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych na terenie położonym w
Sokołowie koło Pruszkowa i przeznaczonym pod rozbudowę pawilonu handlowego‐GSE‐06.2003





Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 162,5 m npm Zapora
zachodnia‐PROXIMA S.A.‐07.2003



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 162,5 m npm Zapora
zachodnia, sekcja W‐5‐PROXIMA S.A.‐07.2003



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu położonego w
Puszczykowie przy ul. Jarosławskiej‐Zb. Młynarek‐06.2003



Opinia geotechniczna w sprawie parametrów geotechnicznych podłoża na terenie przeznaczonym pod
budowę marketu Castorama w Zielonej Górze w rejonie ulic Aleja Wojska Polskiego – Aleja
Zjednoczenia‐Keller ‐07.2003
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Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora
południowa, sekcja S‐4‐PROXIMA‐09.2003



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m n.p.m. Zapora
południowa, sekcja S‐3‐PG PROXIMA ‐09.2003



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora
południowa, sekcja S‐0‐PROXIMA‐10.2003



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora
południowa, sekcja S‐1‐PROXIMA‐11.2003



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę hali magazynowo‐produkcyjnej w Sierosławiu‐PASO sp. z o.o. 02.2004



Ocena parametrów wytrzymałościowych i charakterystyk deformacji
projektowanych tuneli drogowych we Włocławku‐POLBUD POMORZE‐03.2004



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora
południowa sekcja S‐2‐PROXIMA S.A.‐03.2004



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora północna,
sekcja N‐4‐PROXIMA‐03.2004



Badania geotechniczne dla potrzeb bieżącej eksploatacji składowiska Żelazny Most. zadanie
okonturowanie gruntów niespoistych występujących w podłożu w stanie luźnym na przedpolu sekcji E‐
0 zapory wschodniej‐KGHM‐04.2004



Warunki gruntowe i wodne terenu przeznaczonego pod budowę domu jednorodzinnego położonego
w Dąbrowie k. Poznania „Osada leśna”‐Wojciech Socha‐04.2004



Dokumentacja geotechniczna dla terenu przewidzianego pod budowę obiektu handlowego w
miejscowości Lubin‐Rynek, woj. Lubińskie pow. Dolnośląski‐WOMAK ‐05.2004



Kontrolne badania geotechniczne iłów trzeciorzędowych zalegających w obrębie potencjalnej strefy
poślizgu zapory wschodniej składowiska Żelazny Most metodą dylatometryczną (DMT) zapora
wschodnia, sekcja E‐1 przekrój XVI‐E, XVIII‐E i XVIII a‐E‐KGHM‐05.2004

gruntów

na

trasie
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Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę hali dla firmy Whirpool we Wrocławiu przy ul. Bora Komorowskiego.‐GSE Polska‐05.2004



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora
wschodnia, sekcja E‐0‐PROXIMA‐05.2004



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora
wschodnia, sekcja E‐7‐PROXIMA‐05.2004




Badania geotechniczne dla potrzeb bieżącej eksploatacji składowiska Żelazny Most.
Rozpoznanie zjawiska niehydrostatycznego rozkładu ciśnień wody w porach osadów poflotacyjnych na
sekcji W‐3 i N‐2 składowiska Żelazny Most metodą statycznego sondowania (Przekroje obliczeniowe
ZEM nr I‐W, II‐W, XVI‐N, XVIa‐N)‐KGHM‐05.2004



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę centrum handlowego w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej.‐WOMAK‐06.2004



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu położonego w
miejscowości Lubiewo działka nr 28/9 obręb Drezdenko‐Stanisław Szołkowski‐07.2004



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora północna,
sekcja N‐5‐PROXIMA‐06.2004
Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę magazynu logistycznego Stomil Olsztyn S.A.‐GSE Polska‐08.2004





Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora północna,
sekcja N‐3‐PROXIMA‐08.2004



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora północna,
sekcja N‐6‐PROXIMA‐08.2004



Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod
budowę domu jednorodzinnego w Puszczykowie ul. Jaskółcza‐J. Chudzińska‐08.2004



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora
zachodnia, sekcja W‐1‐PROXIMA S.A.‐09.2004
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Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę terminalu kontenerowego w porcie północnym w Gdańsku‐Państwowy Instytut
Geologiczny‐09.2004



Badania penetracyjne metodą statycznego sondowania iłów plioceńskich z terenu Warszawy‐Wydzia
Geologii Uniwersytet W‐wa‐09.2004



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę magazynu logistycznego STOMIL Olsztyn S.A,‐GSE Polska‐10.2004



Dokumentacja geotechniczna w sprawie oceny nośności podłoża gruntowego na trasie
projektowanego odcinka autostrady A‐2, Koło‐Dąbie Rejon P‐9‐Polbud Pomorze‐10.2004
‐Polbud Pomorze‐10.2004




Dokumentacja geotechniczna w sprawie oceny nośności podłoża gruntowego na trasie
projektowanego odcinka autostrady A‐2, Koło‐Dąbie Rejon P‐8‐Polbud Pomorze‐11.2004



Dokumentacja geotechniczna w sprawie oceny nośności podłoża gruntowego na trasie
projektowanego odcinka autostrady A‐2, Koło‐Dąbie Rejon P‐1 i P‐2‐Polbud Pomorze‐11.2004



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora
wschodnia, sekcja E‐1‐PROXIMA S.A.‐11.2004



Dokumentacja geotechniczna w sprawie oceny nośności podłoża gruntowego na trasie
projektowanego odcinka autostrady A‐2, Koło‐Dąbie Rejon P‐4, P‐5, P‐6‐Polbud Pomorze‐11.2004



Dokumentacja geotechniczna w sprawie oceny nośności podłoża gruntowego na trasie
projektowanego odcinka autostrady A‐2, Koło‐Dąbie Rejon P‐10, P‐11‐Polbud Pomorze‐11.2004



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora
wschodnia, sekcja E‐5‐PROXIMA S.A.‐12.2004



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora
wschodnia, sekcja E‐6‐PROXIMA S.A.‐12.2004



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych wraz z oceną
wytrzymałościową podłoża pod budowę Kolektora Strzeszyńskiego w Poznaniu‐AQUANET ‐12.2004
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Sprawozdanie z terenowych badań pentracyjnych wykonanych techniką statystycznego sondowania w
rejonie posadowienia pali fundamentowych pod przyczółek mostowy autostrady A‐2 na prawym
brzegu rzeki Warty‐Politechnika Poznańska‐01.2005



Interpretacja wyników testów statycznego sondowania zrealizowanych w rejonie posadowienia pali
fundamentowych pod przyczółek mostowy autostrady A‐2 na prawym brzegu rzeki Warty‐Politechnika
Poznańska‐02.2005



Ocena parametrów wytrzymałościowych i charakterystyk deformacji gruntów na trasie
projektowanych tuneli drogowych we Włocławku (badania uzupełniające)‐Polbud Pomorze‐02.2005



Dokumentacja geotechniczna w sprawie budowy i właściwości podłoża w obrębie wykonanych podpór
mostowych nr 4, 5, 6 mostu autostradowego MA 173‐STRABAG‐02.2005



Dokumentacja geotechniczna w sprawie oceny nośności podłoża gruntowego na trasie
projektowanego odcinka autostrady A‐2, Koło‐Dąbie Rejon P‐13, P‐14, P‐15, P‐16‐Polbud Pomorze‐
02.2005



Dokumentacja geotechniczna w sprawie oceny nośności podłoża gruntowego na trasie
projektowanego odcinka autostrady A‐2, Koło‐Dąbie Rejon P‐14 bis ‐Polbud Pomorze‐02.2005



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora zachdnia,
sekcja W‐3‐PROXIMA S.A.‐03.2005



Badania geotechniczne w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych środkowej i południowej
części przedpola zachodniego składowiska Żelazny Most‐KGHM‐02.2005



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 165,0 m npm Zapora
wschodnia, sekcja E‐3‐PROXIMA S.A.‐04.2005



Notatka techniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod budowę
domu jednorodzinnego położonego na działce nr 166/7 przy ul. Lubczykowej w Poznaniu‐Leszek
Skawiński‐04.2005



Sprawozdanie z badań terenowych oraz interpretacja testów cptu wykonanych w rejonie przyczółka
mostowego MA‐173 autostrady a‐2 w miejscowości Koło‐Dębie‐Politechnika Poznańska‐04.2005



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu położonego przy ul.
Hetmańskiej w Poznaniu‐POZ‐BRUK‐05.2005
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Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu pod projektowaną
pompownię w miejscowości Wyszyna na trasie autostrady a‐2 odcinek 270 – 391 km‐Polbud Pomorze‐
05.2005



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę zbiornika retencyjno‐oczyszczającego na trasie autostrady a‐2 w obrębie wsi Janowice‐
Polbud Pomorze‐04.2005



Warunki geotechniczne terenu na odcinku drogi krajowej nr 27 w rejonie Wilkanowa koło Zielonej
Góry‐Promost‐07.2006



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb wykonania projektów formowania zapór do rzędnej
korony 166,5 m npm‐PROXIMA‐07.2005




Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb wykonania projektów formowania zapór do rzędnej korony 166,5 m npm ‐PROXIMA‐
07.2005



Ocena wpływu wysokozmineralizowanej wody nadosadowej na plastyczność gruntów spoistych ‐
KGHM‐07.2005



Warunki i parametry geotechniczne podłoża na odcinku obwodnicy w Szubinie km 64400 – 64500 oraz
w obrębie przyczółków wiaduktu‐SKANSKA‐08.2005



Dokumentacja geotechniczna w sprawie oceny nośności podłoża gruntowego na trasie
projektowanego odcinka drogi dojazdowej do węzła „Koło” autostrady A‐2, w ciągu drogi powiatowej
nr 16307 i 16367 relacji Koło‐Ruszków‐Daniszew‐POLBUD‐09.2005



Badania geotechniczne dla potrzeb optymalizacji projektu technologicznego budowy i eksploatacji
stawu
osadowego
Z.G.
„Trzebionka”
S.A.
w
Trzebini
do
rzędnej
340,0 m npm ‐Zakłady Górnicze „Trzebionka”‐04.2005



Ocena wytrzymałościowa podłoża na wytypowanych odcinkach autostrady a‐1 od węzła „Świerklany”
do granicy państwa w Gorzyczkach‐Complex Projekt‐08.2005



Badania laboratoryjne rdzeni gruntowych pobranych z otworów wiertniczych wykonanych dla potrzeb
instalacji inklinometrów i piezometrów na przekrojach XVIE, XVIbE i XVIIE, sekcji E‐1 i E‐2 zapory
wschodniej składowiska Żelazny Most‐KGHM‐07.2001



Badania Geotechniczne dla potrzeb bieżącej eksploatacji składowiska Żelazny Most‐KGHM‐07.2001
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Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów geotechnicznych nasypu drogowego i podłoża na
odcinku autostrady a‐2 Koło – Dąbie obszar wzmocnienia OW 13 i OW 21‐Polbud Pomorze‐10.2005
Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów geotechnicznych podłoża w obrębie terenu
położonego przy ul. Promienistej w Poznaniu‐Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald‐12.2005



Ocena geotechniczna stanu podłoża gruntowego po wykonaniu wzmocnień na wydzielonych
fragmentach trasy autostrady a‐2 Koło – Dąbie (obszary wzmocnień nr 7, 14, 16, 22)‐Polbud Pomorze‐
12.2005



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę hali produkcyjno‐magazynowej dla firmy Zeelandia‐Zeelandia‐02.2006



Parametry geotechniczne podłoża na odcinku projektowanych dojazdów i obiektów inżynierskich II
Przeprawy Mostowej w Płocku ‐Polbud Pomorze‐02.2006



Parametry geotechniczne podłoża w obrębie terenu przeznaczonego pod budowę hali magazynowej i
budynku biurowego, przewidzianego do nadbudowy, położonego w Baranowie gmina Tarnowo
Podgórne ‐Petro Oil Wielkopolskie Centrum Sprzedaży‐03.2006



Notatka techniczna w sprawie stanu fundamentów i budowy podłoża pod fundamentami budynku,
przeznaczonego do nadbudowy, położonego w Baranowie koło Poznania‐Petro‐Oil‐06.2006



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu położonego w
obrębie ulic Fabrycznej i Pamiątkowej w Poznaniu.‐Pozbruk‐06.2006



Parametry geotechniczne gruntów podłoża w obrębie wiaduktu drogowego w Wolsztynie przy ul.
Dworcowej‐Geotechnika‐07.2006



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu położonego
Poznaniu przy ul. Winogrady 14.‐Wł. Bartkowiak‐07.2006



Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów geotechnicznych podłoża w rejonie
projektowanych hal magazynowych nr 8,9,10 Centrum Logistycznego firmy Michelin Polska w
Olsztynie.‐GSE Polska ‐08.2006



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu pod projektowana
Wojewódzką Bibliotekę w Gorzowie Wlkp.‐Skanska ‐09.2006



Dokumentacja geotechniczna dla terenu przeznaczonego pod budowę obiektu handlowego „Galeria
Rynek” w Lubiniu (etap II).‐WOMAK ‐10.2006




Parametry geotechniczne gruntów podłoża na poletku doświadczalnym w Bojszowach, wyznaczone
metodą statycznego sondowania CPTU. -Politechnika Śląska-10.2006
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Parametry geotechniczne gruntów podłoża na terenie budowy hali montowni samochodów
ciężarowych „MAN” w Niepołomicach, wyznaczone z badań metodą statycznego sondowania CPTI i
badań dylatometrycznych DMT. ‐POLBUD ‐ POMORZE‐10.2006



Parametry geotechniczne gruntów podłoża na terenie przeznaczonym pod budowę hali magazynowej
w Tychach w rejonie ulic Cielmicka i Strefowa, wyznaczone z badań metodą statycznego sondowania
CPTU i metodą dylatometryczną DMT.‐MASPEX LOGISTIC‐11.2006



Notatka Techniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu w obrębie projektowanej
Galerii Handlowej, w Poznaniu przy ulicach Hetmańska i Pamiątkowa.‐POZ‐BRUK‐23.11. 2006



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę zakładu produkcyjnego firmy POZ‐BRUK Sp. z o.o. w rejonie ulic: Łukasińskiego –
Bierzarina w Gorzowie Wlkp.‐POZ‐BRUK‐12.2006



Parametry geotechniczne gruntów podłoża na terenie budowy hali montowni samochodów
ciężarowych „MAN” w Niepołomicach, wyznaczone z badań metodą statycznego sondowania CPTU i
CPT, Etap II, Place parkingowe i obiekty towarzyszące.‐Polbud‐Pomorze‐12.2006



Badania geotechniczne dla potrzeb bieżącej eksploatacji składowiska Żelazny Most. Okonturowanie
strefy zalegania plastycznych gruntów spoistych w podłożu przedpola sekcji S0 i S1.‐KGHM‐12.2006



Ocena rozkładów uziarnienia, parametrów fizycznych i mechanicznych osadów poflotacyjnych
zdeponowanych w obrębie akwenu składowiska Żelazny Most.‐KGHM‐12.2006



Parametry geotechniczne gruntów podłoża na terenie poligonu doświadczalnego w km 301 + 500 ÷
301 + 600 trasy autostrady A2 (odcinek Koło‐Dąbie), wyznaczone z badań metodą statycznego
sondowania CPTU i badań dylatometrycznych DMT‐Politechnika
Poznańska‐12.2006




Parametry geotechniczne gruntów podłoża na terenie przeznaczonym pod rozbudowę Zakładu
Ekoland w Tychach, w rejonie ulic Cielmicka i Strefowa, wyznaczone z badań metodą statycznego
sondowania CPTU, część II‐ Budynek administracyjno – biurowy‐Maspex Logistic‐01.2007



Wykorzystanie testu dylatometrycznego do identyfikacji parametrów geotechnicznych gruntów
deponowanych na zwałowisku kopalni węgla brunatnego Turów S.A.‐BOT KWB „Turów” S.A.‐12.2006



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór dla rzędnej korony 170,0 m npm. Badania
geotechniczne. Zapora północna, sekcja N‐6‐PROXIMA S.A.‐01.2007

_______________________________________________________________________________
e-mail : biuro@hebo-poznan.pl

www.hebo-poznan.pl

KONTO BANKOWE : Bank Pekao S.A. IV Oddział w Warszawie NR RACHUNKU : 75 1240 1053 1111 0010 3249 6896
NIP 781-18-50-374

Kapitał zakładowy: 150.000 PLN



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór do rzędnej korony 170,0 m npm. Badania
geotechniczne. Zapora południowa, sekscja S‐3‐PROXIMA S.A. 03.2007



Badania geotechniczne osadów poflotacyjnych zdeponowanych w obrębie stawów osadowych ZGH
Bolesław w Bukownie.‐ZGH Bolesław‐03.2007



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych oraz parametrów
geotechnicznych podłoża na terenie położonym przy ul. Gen. W. Sikorskiego we Wrocławiu (etap
badań wstępnych).‐Pathway Plaza Sp.z o.o.‐04.2007



Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych oraz parametrów geotechnicznych
podłoża w obrębie terenu położonego przy ul. Tumskiej w Płocku‐Geoservice‐05.2007



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych oraz parametrów
geotechnicznych podłoża na terenie położonym w Krakowie przy ul. Puszkarskiej‐Menard‐05.2007



Notatka Techniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych na posesji położonej przy ul.
Cedrowej w miejscowości Chyby k. Poznania‐Smorawiński‐05.2007



Parametry geotechniczne podłoża dla terenu położonego przy ul. Asfaltowej w Kostrzynie n / Odrą
wyznaczone metodą statycznego sondowania CPTU‐Geoprojekt‐06.2007



Wyniki badań skażenia podłoża na terenie położonym w Poznaniu przy ul. Starołęckiej – działka nr 2/4‐
Poz‐bruk‐06.2007



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór do rzędnej korony 170,0m npm. Badania
geotechniczne, zapora południowa, sekcja S-1 Proxima-06.2007



Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych
gruntów podłoża na trasie projektowanego odcinka autostrady A‐1, Sośnica‐Bełk, od km 527+800 do
km 528+050‐Polbud‐Pomorze‐07.2007



Parametry geotechniczne podłoża pod nasypem drogowym w ulicy Sielskiej w Olsztynie‐Keller ‐
08.2007



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przewidzianego pod
budowę domu jednorodzinnego w Poznaniu, przy ul. Miłej 9/9C‐A. Smorawiński‐08.2007



Parametry geotechniczne gruntów podłoża na poletku doświadczalnym w Bojszowach, wyznaczone
metodą statycznego sondowania CPTU (Etap II – Analiza porównawcza)‐Politechnika Śląska 09.2007
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Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych
gruntów podłoża na trasie projektowanego odcinka autostrady
A‐1, Sośnica‐Bełk, od km 522+650 do km 523+050‐Polbud‐Pomorze‐08.2007



Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych
gruntów podłoża na terenie położonym w Krakowie przy ul. Lea 210a‐Tętnowski Kraków‐09.2007



Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych
gruntów podłoża na trasie projektowanego odcinka autostrady A‐1, Sośnica‐Bełk km 532+220 ÷
532+400 i 532+500 ÷ 533+025‐Polbud‐10.2007



Dokumentacja geotechniczna. Parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe gruntów podłoża na
trasie projektowanego odcinka autostrady A‐1, Sośnica – Bełk km 529+300÷529+750 i
531+850÷532+000‐Polbud Pomorze‐11.2007



Badania Geotechniczne dla potrzeb bieżącej eksploatacji składowiska Żelazny Most w latach 2007‐
2009. Badania kontrolne położenia krzywej filtracji w masywie osadów Zapora zachodnia, Przekrój
VIIaW‐KGHM‐10.2007



Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych
gruntów podłoża w obrębie terenu przy ul. Chłapowskiego w Poznaniu, wyznaczone metodą
statycznego sondowania‐Ecer Technika‐12.2007



Badania Geotechniczne dla potrzeb bieżącej eksploatacji składowiska Żelazny Most. ZADANIE:
Identyfikacja warunków gruntowych i wodnych podłoża w rejonie przedpola sekcji E‐0 zapory
wschodniej składowiska Żelazny Most‐KGHM ‐12.2007



Dokumentacja geotechniczna. Parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe gruntów podłoża na
trasie projektowanego odcinka autostrady A‐1, Sośnica‐Bełk, od km 521+050 ÷ 521+650‐Polbud‐
12.2007



Parametry geotechniczne gruntów podłoża na terenie przeznaczonym pod budowę wysokościowca
„Big Boy Building” położonego w Gdańsku w dzielnicy Przymorze‐Hossa‐01.2008



Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych
gruntów podłoża pod płytą Stadionu X‐lecia w Warszawie‐Geoprojekt‐01.2008



Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia fundamentów zbiorników magazynowych na terenie
Rafinerii LOTOS S.A. w Gdańsku obiekty: Naphtha, VR i VGO‐Mostostal
Płock‐02.2008
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Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych
gruntów podłoża pod projektowany zbiornik oczyszczalni ścieków dla Rafinerii LOTOS S.A. Gdańsku‐
Mostostal Płock‐02.2008



Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych
gruntów podłoża pod projektowany obiekt „Odra Tower” przy ulicy Sikorskiego – Podwale we
Wrocławiu‐Fizjo‐Geo‐03.2008



Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów geotechnicznych gruntów podłoża na trasie
projektowanego odcinka autostrady Sośnica‐Bełk (Knurów) km od 521+050 do 521+650‐Polbud‐
03.2008



Aktualizacja rozpoznania warunków geologiczno‐inżynierskich podłoża i osadów składowiska Żelazny
Most dla potrzeb projektowania formowania zapór do rzędnej korony 170,0 m npm‐Proxima‐04.2008



Dokumentacja geotechniczna w sprawie budowy oraz parametrów mechanicznych podłoża dla
posadowienia zbiorników magazynowych Diesel na terenie Rafinerii LOTOS S.A. w Gdańsku‐ORLEN‐
04.2008



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczone pod
budowę siłowni wiatrowych w miejscowości Rozkochów gmina Walce.
Etap I‐GRUNT‐06.2008




Dokumentacja geotechniczna „Warunki wodne i gruntowe terenu przeznaczone pod budowę salonu
samochodowego, położonego przy ul. Poznańskiej w Komornikach k. Poznania‐BOŃKOWSKI‐06.2008



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod
budowę siłowni wiatrowych w miejscowości Rozkochów gmina Walce
Etap II‐GRUNT‐07.2008




Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych
podłoża na terenie na terenie przewidzianym pod budowę stadionu piłkarskiego oraz hali sportowej
MKS „Cracovia” przy ul. Kałuży 1 w Krakowie‐ HYDROGEO‐ 07.2008



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę salonu samochodowego BMW, położonego w miejscowości Ustowo, gmina Kołbaskowo‐
BOŃKOWSKI‐07.2008




Parametry geotechniczne gruntów podłoża na poletku doświadczalnym w Bojszowach wyznaczone
metodą statycznego sondowania CPTU i metodą dylatometryczną DMT i SDMT
(Etap III)‐Politechnika Śląska‐08.2008



Elektrownie wiatrowe ‐ Szlichtyngowa‐GEOSONDA‐09.2008
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Badania geotechniczne dla potrzeb wykonania dokumentacji hydrogeologicznej rejonu składowiska
Żelazny Most‐KGHM‐11.2008



Badania geotechniczne dla potrzeb bieżącej eksploatacji składowiska Żelazny Most. ZADANIE:
Identyfikacja warunków gruntowych i wodnych podłoża w rejonie przedpola sekcji E‐0 zapory
wschodniej składowiska Żelazny Most ( badania uzupełniające)‐KGHM‐11.2008



Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego
pod budowę hotelu akademickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu przy ul. Rokietnickiej‐Uniwersytet Medyczny‐12.2008



Badania laboratoryjne właściwości fizycznych gruntów dla potrzeb opracowania dokumentacji
geologiczno – inżynierskiej podłoża i osadów składowiska Żelazny Most‐PROXIMA‐01.2009



Badania geotechniczne osadów poflotacyjnych zdeponowanych na składowisku ZGH "Bolesław" S.A. w
Bukownie‐ZGH Bolesław‐



Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych
gruntów podłoża na terenie przeznaczonym pod budowę obiektów firmy DHL w Głuchowie, gmina
Komorniki k. Poznania ‐GSE‐02.2009



Sprawozdanie z badań dylatometrycznych DMT podłoża gruntowego na terenie położonym w obrębie
parkingu przy dworcu PKP we Wrocławiu‐GEO2000‐03.2009



Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego za pomocą testów statycznego sondowania CPTU na
terenie przeznaczonym pod budowę budynku Sądu Rejonowego i Okręgowego w Poznaniu przy ul.
Kościuszki ‐Geoprojekt‐03.2009



Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego za pomocą sondowania statycznego CPTU na terenie
przeznaczonym pod budowę turbo zespołu ENERCON w miejscowości Dulsk, pow. Golubsko ‐
Dobrzyński‐ Geolit‐ 03.2009



Parametry geotechniczne podłoża wyznaczone metodą statycznego sondowania CPTU na terenie
przeznaczonym pod budowę zbiornika wodnego Jaraczewo, gmina Jaraczewo‐Geokom‐04.2009



Report on site investigations conducted in the area of foundation of wind turbines in Ludkowo‐
Chełmce Rusing CPT test‐PowerWind GmbH‐04.2009



Opinia geotechniczna w sprawie projektu posadowienia budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego w
Poznaniu przy ul. Kościuszki 136‐Artur Sokołowski‐05.2009
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Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego za pomocą testów CPT na terenie przeznaczonym pod
budowę centrum handlowego „Kaufland” w Gnieźnie przy ul. Roosvelta 44/46‐Geoprojekt‐05.2009



Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego za pomocą testów CPTU na trasie drogi nr 15 koło
Gniezna‐Geoprojekt‐05.2009



Parametry geotechniczne podłoża wyznaczone metodami CPTU i DMT na budowie odcinka kolektora
sanitarnego przy ul. Karpiej w Poznaniu‐Kopras‐05.2009



Dokumentacja geotechniczna w sprawie parametrów geotechnicznych wyznaczonych metodą CPTU
dla podłoża pod budowę obiektu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach‐
Geobud‐05.2009



Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego
Wrocław‐Folta‐07.2009



Sprawozdanie z badań podłoża wykonanych metodą statycznego sondowania CPTU na budowie
Stadionu Miejskiego przy ul. Drzymały we Wrocławiu‐Mostostal‐07.2009



Dokumentacja geotechniczna dla terenu przeznaczonego pod budowę obiektu Centrum Kardiologii
(Zachodnie Centrum Chorób Serca) w Poznaniu przy ul. Bukowskiej‐Uniwersytet Medyczny‐07.2009



Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego za pomocą testów statycznego sondowania CPTU na
terenie położonym w Bolesławcu w ciągu drogi krajowej nr 297 ‐Geoprojekt‐09.2009



Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego metodami CPTU i DMT na terenie położonym w Elblągu
przy ul. Akacjowej. ‐NEPH (Elbląg)‐09.2009



Badania geotechniczne osadów poflotacyjnych zdeponowanych na składowisku Z.G. „Trzebionka” S.A.
w Trzebini‐Z.G. „Trzebionka” S.A.‐10.2009



Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego za pomocą testów statycznego sondowania CPTU na
terenie położonym w Koninie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki‐Zakład Remontowo – Budowlany
„DANBUD”‐10.2009



Sprawozdanie z badań laboratoryjnych i badań sondą obrotową VT‐( PSO1) na terenie przeznaczonym
pod budowę Centrum Handlowego w Elblągu przy ul. Akacjowej.‐ NEPH(Elbląg) ‐ 12.2009



Sprawozdanie z wyników badań podłoża pod farmę elektrowni wiatrowych w
miejscowościach Jarogniew – Mołtowo metodami CPT i CPTU, INWEST EKO, 02.2010

za pomocą testów CPTU, Aleja Armii Krajowej nr 62,
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 Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych na terenie
przeznaczonym pod budowę farmy elektrowni wiatrowych w miejscowości Potęgowo. – Baltic
Energies Sp. z o.o., 05.2010
 Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych na trasie
rurociągów oraz budowie Ośrodka Zbioru i Oczyszczania Gazu „Siekierki” dla projektu
pt.”Projekt Siekierki” – pilotażowe zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Siekierki. ILF
Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., 06.2010r.
 Geotechniczne badania kontrolne osadów poflotacyjnych zdeponowanych na składowisku
Z.G.” Trzebionka” S.A. w Trzebini, Z.G. Trzebionka, 09.2010
 Dokumentacji geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu
przeznaczonego pod rozbudowę hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym, Schenker Sp. z
o.o., 01.2011r.
 „Dokumentacja geotechniczna dla opracowania projektu przewiertu HDD pod rzeką Krąpiel,
ILF Consulting Engineers Sp. z o.o., 03.2011r.
 „Dokumentacja geotechniczna dla opracowania projektu przewiertu HDD pod rzeką Pełcz
(Polka)”, ILF Consulting Engineers Sp. z o.o., 03.2011r.
 „Sprawozdanie z podłoża gruntowego metodą statycznego sondowania CPTU na terenie
przeznaczonym pod budowę 3 turbin wiatrowych w miejscowości Dobieszczyzna”, Inżynieria
Wielkopolska, 06.2011r.
 „Sprawozdanie z podłoża gruntowego metodą dylatometryczną SDMT na terenie
przeznaczonym pod budowę 9 siłowni wiatrowych w miejscowościach Strykowo, Głuchowo,
Góra, Osieczna i Dolsk”, GerProp Sp. z o.o., 08.2011r.
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