Wniosek do Biura ds. Wydarzeń Specjalnych NYCDOT w
sprawie instalacji, demontażu, modyfikacji lub
tymczasowego wykorzystania latarni ulicznych oraz
sygnalizacji świetlnej

Dane organizacji

Nazwa organizacji:
Adres siedziby organizacji:
Adres do korespondencji organizacji:
Upoważniony przedstawiciel organizacji:
Numer telefonu:

Faks:

Adres e-mail:

Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Wymieniona powyżej organizacja ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z
użytkowaniem, modyfikacją, instalacją oraz demontażem oświetlenia ulicznego, w tym za odgałęzienia na
słupach i ciągi kablowe („Roboty”).
Roboty zostaną wykonywane przez licencjonowanego wykonawcę robót elektrycznych i
skoordynowane z odpowiednim zakładem energetycznym (tzn. firma Con Edison).
Organizacja jest odpowiedzialna za dokonanie niezbędnych uzgodnień finansowych z firmą Con
Edison lub odpowiednim zakładem w zakresie kosztów energii.
Roboty muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi zasadami, przepisami, ustawami i kodeksami
bezpieczeństwa.
Do wniosku należy załączyć rysunek lub szczegółowy schemat proponowanych Robót oraz wszelkie
zdjęcia, o które wystąpi Wydział Transportu miasta Nowy Jork (New York City Department of
Transportation, NYCDOT).
Organizacja odpowiada za wszelkie braki lub uszkodzenia w wyposażeniu latarni ulicznych lub
innego mienia w czasie trwania robót.
Wypełniony wniosek wraz z podpisaną i uwierzytelnioną notarialnie „Umową o przejęciu odpowiedzialności
cywilnej” (strona 3) należy dostarczyć do Biura ds. Wydarzeń Specjalnych (Office of Special Events)
NYCDOT na co najmniej siedemdziesiąt dwie (72) godziny przez rozpoczęciem robót, pocztą e-mail:
specialevents@dot.nyc.gov lub faksem: (212) 839- 4841/4254. Wypełniony i podpisany oryginał wniosku
należy niezwłocznie wysłać pocztą na adres:
New York City Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, 9th Floor
New York, NY 10041

8.

Do czasu uzyskania zatwierdzenia NYCDOT nie wolno prowadzić żadnych robót. Podczas robót należy
stale mieć przy sobie kopię zatwierdzonego przez NYCDOT wniosku i okazać ten wniosek na żądanie
NYCDOT.

NYC Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, New York, NY 10041
T: 212.839.6620 F: 212.839.4254 or 4841
www.nyc.gov/dot

Wniosek do Biura ds. Wydarzeń Specjalnych NYCDOT w
sprawie instalacji, demontażu, modyfikacji lub
tymczasowego wykorzystania latarni ulicznych oraz
sygnalizacji świetlnej

Charakter robót objętych wnioskiem

Data rozpoczęcia robót:

Godzina:

Data zakończenia robót:

Godzina:

Lokalizacja prac:

Dane wykonawcy robót elektrycznych
Nazwa licencjonowanego wykonawcy robót elektrycznych:
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:
Adres siedziby wykonawcy robót elektrycznych:
Adres do korespondencji wykonawcy robót elektrycznych:
Numer licencji:
Podpis
(Upoważniony przedstawiciel organizacji)

Numer telefonu:

Faks:
Data

DOT Wyłącznie do użytku urzędowego:
Approved / Denied
NYC / DOT / DSL Name (Please Print):
NYC / DOT / DSL Signature:
DSL #

NYC Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, New York, NY 10041
T: 212.839.6620 F: 212.839.4254 or 4841
www.nyc.gov/dot

Date:

UMOWA O PRZEJĘCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
W związku z udzieleniem pozwolenia przez Wydział Transportu miasta Nowy Jork na rzecz
(„Podmiot otrzymujący pozwolenie”) na korzystanie z
(„Teren”) podczas
w celu:
.
Podmiot otrzymujący pozwolenie / Wnioskodawca zobowiązuje się do poniższego:
Wnioskodawca przejmuje odpowiedzialność od miasta Nowy Jork („Miasto”) i NYCDOT, jego urzędników, agentów,
służb, przedstawicieli, pracowników, prawników, konsultantów i niezależnych wykonawców (zwanych dalej łącznie
„Zwolnionymi z Odpowiedzialności”) z tytułu wszelkich zobowiązań, pozwów, obowiązków, grzywien, odszkodowań,
kar, roszczeń, opłat i wydatków (w tym m.in. kosztów obsługi prawnej) oraz wypłat) („Odszkodowanie”), które mogą
zostać nałożone na Zwolnionych z Odpowiedzialności, poniesione przez nich lub dochodzone od nich, w wyniku lub w
związku z
, jak również z
obecnością Wnioskodawcy lub jego agentów, przedstawicieli, służb, pracowników lub niezależnych wykonawców w
czasie
, niezależnie od tego, czy takie odszkodowanie wynika z
niedbalstwa Miasta, czy też nie; pod warunkiem jednak, że powyższa odpowiedzialność i obowiązek odszkodowawczy
nie mają zastosowania do Odszkodowania wynikającego z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Miasta, jego
urzędników, pracowników, służb, agentów, prawników, konsultantów lub niezależnych wykonawców.
Ponadto Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że warunkiem zatwierdzenia przez Miasto niniejszego wniosku o
wykonanie
jest, by Miasto nie ponosiło żadnej odpowiedzialności za
zobowiązania, pozwy, obowiązki, grzywny, odszkodowania, kary, roszczenia, koszty, opłaty i wydatki (w tym m.in.
uzasadnione koszty i wydatki związane z obsługą prawną) na rzecz osób lub mienia z tytułu wyżej wymienionych,
chyba że zostało to wyraźnie określone w niniejszym dokumencie.
Wnioskodawca bezterminowo zwalnia Miasto i NYCDOT, jego urzędników, agentów, służby, przedstawicieli lub
pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, praw do wytoczenia powództwa lub podstaw
powództwa, obecnych lub przyszłych, znanych lub nieznanych, przewidywanych lub nieprzewidzianych,
wynikających z
, a także z obecności Wnioskodawcy oraz agentów, przedstawicieli,
służb, pracowników lub niezależnych wykonawców Wnioskodawcy podczas
.
Wnioskodawca, jak również jego następcy, powstrzymają się od wszczynania, ścigania lub podtrzymywania
jakichkolwiek działań, procesów lub postępowań prawnych lub innych działań przeciwko miastu Nowy Jork lub
NYCDOT, jego agentom, służbom, przedstawicielom lub pracownikom w związku z obrażeniami, których mogą
doznać, w tym śmiercią lub szkodami, zarówno osobowymi, jak i majątkowymi, niezależnie od tego, czy są one znane
lub nieznane, przewidywane lub nieprzewidywalne, wynikającymi z
, a także
z obecności Wnioskodawcy oraz agentów, przedstawicieli, służb, pracowników lub niezależnych wykonawców
Wnioskodawcy podczas
.
Z poważaniem,
Podpis:
Sworn to before me this
day of
Notary Public
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www.nyc.gov/dot

Stanowisko:
, 20 .

