Wykaz prac.
Prace konserwacyjno remontowe nabrzeży w portach w Trzebieży i Nowym
Warpnie oraz nabrzeży przy Kapitanacie Portu i Bazie Oznakowania
Nawigacyjnego w Szczecinie.
Nabrzeże Kapitanatu Portu w Szczecinie z basenem dla motorówek:
1. Uzupełnić ubytki betonu na krawędzi oczepu:
1) przy polerze nr 5 - 40x30 cm
2) przy polerze nr 3 - 50x30 cm
3) przy polerze nr 2 - 50x40 cm
4) przy polerze nr 1 - 50x40 cm
(ubytki o głębokości do 10 cm)
2. Naprawić pionową ściankę murka osłonowego w narożniku basenu (przy schodach) liczne spękania i wykruszenia na obszarze 0,5 x 0,5 m – usunąć popękany beton
i zrobić nowe wypełnienie.
Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych powierzchni
poziomych i pionowych zaprawą cementowo polimerową.
BON Szczecin
Wymienić uszkodzone odbojnice z opon samochodowych podwieszane na poziomej belce
stalowej.
Naprzeciw Hali Pław:
1) uzupełnić brakujące 8 opon wraz z montażem brakujących dwóch belek
stalowych podwieszonych na łańcuchach (po 4 opony na jednej belce).
2) uzupełnić brakujące 4 opony wraz z montażem belki przy narożniku nabrzeża
Nabrzeże BON:
1) wymienić uszkodzone 2 belki poziome wraz z 8 oponami,
Na wejściu do basenu BTP od strony Pilotów:
1) wymienić uszkodzoną belkę poziomą wraz z 4 oponami,
Trzebież
Narożnik nabrzeża rybackiego w basenie nr 1:
1) zrobić odkrywkę na obszarze 5,5 x 2 m, uszczelnić geowłókninią, uzupełnić
i zagęścić brakujący grunt, ułożyć ponownie 23 płyty chodnikowe w tym uzupełnić 10
brakujących płyt o wymiarach 0,5 x 0,5 m.
Nabrzeże UMS – IJ:
1) oczyścić szczelinę dylatacyjną i uzupełnić brakującą dylatację na odcinku ~ 80 cm
(materiał zgodny z istniejącą dylatacją)
Nabrzeże Tranzytowe:
1) uzupełnić brakujące 4 odbijacze z opon samochodowych podwieszanych na
łańcuchach do istniejących mocowań (zamontować nowe łańcuchy).
Nowe Warpno
Nabrzeże Przemysłowe:
1) zlikwidować lokalne zapadliska kostki brukowej w dwóch miejscach:
- naprzeciwko bosmanki zrobić odkrywkę na obszarze 1 m2, uzupełnić brakujący
grunt, zagęścić i ułożyć ponownie kostkę brukową,
- na końcu nabrzeża zrobić odkrywkę na obszarze 1 m2, uzupełnić brakujący grunt
zagęścić i ułożyć ponownie kostkę brukową,

