ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UMOWY NR [***]
O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO
Usługa zdalnego udostępniania danych pomiarowych przez OSD
OSD zgodnie z IRiESD udostępnia zdalnie dane pomiarowe z Punktów wyjścia pod
warunkiem posiadania możliwości technicznych w zakresie niezbędnym do oferowania takiej
usługi. Zdalne udostępnianie przez OSD danych pomiarowych odbywa się na poniższych
zasadach:
1.

Dane pomiarowe mogą być udostępniane zdalnie przez OSD następującym
podmiotom (zwanym dalej: Odbiorcami Danych):
1)

Zleceniodawcom Usługi Dystrybucyjnej (zwanym dalej: ZUD),

2)

Odbiorcom, z którymi ZUD
dostarczania paliwa gazowego.

posiada

zawartą

umowę

kompleksową

2.

Dane pomiarowe będą zdalnie udostępniane pod warunkiem przesłania do Oddziału
OSD przez Odbiorcę Danych oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji „Wymagań
formalno-prawnych i technicznych zdalnego udostępniania danych pomiarowych”
(zwanych dalej: Wymaganiami) lub jego akceptacji w innej formie, uzgodnionej
z danym Oddziałem OSD. Wymagania, wzór i opis procedury złożenia oświadczenia
dostępne są na stronie internetowej OSD.

3.

Oświadczenie określone w pkt. 2 powinno być przesłane do Oddziału OSD:
1)

przez ZUD,

2)

przez Odbiorcę za pośrednictwem ZUD, z którym posiada zawartą umowę
kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

4.

Dane pomiarowe mogą być udostępniane Odbiorcy Danych z Punktów wyjścia,
w których Odbiorca Danych jest jedynym ZUD (w przypadku Odbiorcy Danych
określonego w pkt. 1) powyżej) lub jedynym Odbiorcą (przypadku Odbiorcy Danych
określonego w pkt. 2) powyżej).

5.

OSD umożliwia zdalne udostępnianie danych pomiarowych z Punktów wyjścia
wyposażonych w urządzenia pomiarowe współpracujące z systemem telemetrycznym
OSD.

6.

Dane pomiarowe będą udostępniane zdalnie Odbiorcy Danych przez OSD za pomocą
specjalnych aplikacji internetowych, programów komputerowych lub innych narzędzi
informatycznych, służących do zdalnego udostępniania danych pomiarowych
na obszarze funkcjonowania poszczególnych Oddziałów OSD. Szczegółowy opis
stosowanych sposobów udostępniania danych jest zawarty w Wymaganiach
określonych dla danego Oddziału OSD.

7.

Zdalnie udostępniane dane pomiarowe są danymi pierwotnymi nieprzetworzonymi,
co w szczególności oznacza, że są to dane pozyskiwane bezpośrednio z układów
pomiarowych, w zakresie jakościowym oraz precyzją dostępną w systemie
udostępniania danych, i nie są one korygowane, przeliczane czy dostosowywane
dla jakichkolwiek potrzeb Odbiorcy Danych. W szczególności zdalnie udostępniane
dane pomiarowe nie mają charakteru danych rozliczeniowych w rozumieniu przepisów
prawa, umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, umowy sprzedaży
paliwa gazowego lub umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
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8.

Podczas świadczenia usługi zdalnego udostępniania danych pomiarowych OSD nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Odbiorcę Danych
w związku z przerwami w udostępnianiu danych spowodowanymi w szczególności:
1)

awariami urządzeń pomiarowych lub telemetrycznych,

2)

awariami sieci operatorów telekomunikacyjnych, które OSD wykorzystuje
do transmisji telemetrycznych lub do udostępniania danych z wykorzystaniem
Internetu lub z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji,

3)

awariami aplikacji internetowych, programów komputerowych lub innych
narzędzi informatycznych, o których mowa w pkt. 6 powyżej, służących
do zdalnego udostępniania danych pomiarowych,

4)

awariami
sieci
telekomunikacyjnych,
urządzeń
komputerowych
lub oprogramowania Odbiorcy Danych pobierającego zdalnie dane pomiarowe.

9.

W przypadku wystąpienia ww. awarii OSD dołoży wszelkich starań w celu jak
najszybszego ich usunięcia i przywrócenia zdalnego dostępu do danych. Strony będą
współdziałać w celu przywrócenia zdalnego dostępu do danych.

10.

OSD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Odbiorcę
Danych w związku z korzystaniem przez Odbiorcę Danych z usługi zdalnego
udostępniania danych pomiarowych, w tym w związku z wykorzystaniem tych danych
w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Odbiorcę Danych .

11.

Odbiorca Danych jest zobowiązany chronić oraz nie udostępniać osobom trzecim
swojej autoryzacji, hasła i loginu, nadanych Odbiorcy Danych w celu umożliwienia
korzystania z aplikacji internetowych, programów komputerowych lub innych narzędzi
informatycznych, o których mowa w pkt. 6 oraz w Wymaganiach, służących
do zdalnego udostępniania danych pomiarowych.

12.

OSD może wstrzymać świadczenie usługi zdalnego udostępniania
pomiarowych na rzecz Odbiory Danych w szczególności w przypadku:

danych

1)

nieprawidłowego korzystania przez Odbiorcę Danych z aplikacji internetowej,
programu komputerowego lub innego narzędzia informatycznego, o których
mowa w pkt. 6 oraz w Wymaganiach, służących do zdalnego udostępniania
danych pomiarowych, w tym w przypadku stwierdzenia ataków
teleinformatycznych, prób włamania się do zasobów aplikacji, portalu
lub innych systemów OSD, udostępniania dostarczonej przez OSD aplikacji,
programu komputerowego lub innego narzędzia informatycznego (w tym
autoryzacji, hasła lub loginu) nieupoważnionym podmiotom;

2)

braku możliwości technicznych świadczenia przez OSD usługi zdalnego
udostępniania danych pomiarowych;

3)

rozwiązania Umowy z Odbiorcą Danych;

4)

zmiany sprzedawcy paliwa gazowego w Punkcie wyjścia z sieci gazowej OSD,
z którego udostępniane są dane pomiarowe.

13.

Zdalne udostępnianie danych pomiarowych przez OSD następuje w ramach
wynagrodzenia należnego OSD od Odbiorcy Danych z tytułu świadczenia usługi
Dystrybucji na podstawie Umowy, bez dodatkowych opłat.

14.

Osoby kontaktowe każdej ze Stron w sprawach związanych ze zdalnym
udostępnianiem danych pomiarowych wskazane są w Załączniku nr 5 do Umowy.
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