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Odpowiedź na pytania
w konkursie pn. „System klasyfikowania zgłoszeń – GovTech Polska”
(nr postępowania: BG-II.211.19.2019)

Pytanie 1 Uczestnika konkursu:
[…] pytanie odnośnie udostępnionego zbioru danych. Wg danych z arkuszy
kalkulacyjnych, do jednego dokumentu może być przyporządkowanych kilka klas
głównych. Przykład:
Weźmy dokument o ścieżce OP_PDF/2018/B1/227585.pdf ("Sposób wytwarzania
nanożelaza oraz zastosowanie nanożelaza do pochłaniania tlenu w opakowaniach i do
pochłaniaczy
tlenu")
dokument
ten
jest
przypisany
do
czterech
klas: C08K000308, B22F000924, B01J002002, A23L00033436, a zatem do klas
głównych A, B oraz C. Oznacza to więc, że jeden dokument może być przypisany do kilku
klas głównych, a nie do jednej. Wobec tego w jaki sposób będzie ewaluowana
dokładność systemu klasyfikującego takie dokumenty?
Odpowiedź Zamawiającego:
Każde zgłoszenie może należeć do więcej niż jednej klasy. W zadaniu pierwszym (I etap
konkursu) interesuje nas wskazanie dokładnie jednej klasy na 4-tym poziomie
klasyfikacji MKP, które to wskazanie zostanie sprawdzone względem przypisania tej
klasy do zgłoszenia przez eksperta.
W zadaniu drugim (II etap konkursu) należy wskazać trzy klasy z całego zbioru MKP,
które są odpowiednie dla danego zgłoszenia. Każde wskazanie przez system będzie
sprawdzone pod względem jego prawidłowości względem klas które do danego
zgłoszenia przypisał ekspert. W uzupełnieniu należy tutaj wskazać postanowienia
regulaminu które dotyczą punktacji. Za każde poprawne podanie klasy na 4-tym
poziomie będzie przyznany jeden punkt. Dodatkowo punkt będzie przyznany za
prawidłowe określenie klasy na każdym dalszym poziomie zagłębienia (na 5-tym
poziomie 2 pkt, na 6-tym poziomie 3 pkt itd.)
Pytanie 2 Uczestnika konkursu:
Czy będziecie Państwo akceptować rozwiązanie dostawcy wykonane w technologii
„lowcode”? (np. platforma „Salesforce”).
Czy zaakceptujecie przekazanie praw do użytkowania i konfiguracji dedykowanej
instalacji aplikacji Xeelo?
Nasze rozwiązanie bazuje na platformie lowcode „Xeelo” oraz wykorzystuje technologie
OCR jednego z światowych dostawców. Wykonując zadanie w takiej technologii, nie
będziemy mogli Państwu przekazać praw do kodu platformy Xeelo (tak jak nikt nie
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przekazuje praw do kodu Salesforce.com). Będziemy mogli natomiast zapewnić
dedykowana instalacje Xeelo, wraz z pełnym dostępem do wszelkich aspektów
konfiguracji (co w praktyce oznacza możliwości korygowania i tworzenia
funkcjonalności), oraz że my nie wykorzystamy wytworzonych dla Urzędu Patentowego
procesów i rozwiązań dla innych celów niż to zadanie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w regulaminie nie stawia wymagań odnośnie wyboru zastosowania
technologii do zrealizowania zadania. W pkt 14.4, wskazuje, iż całość rozwiązania jest
własnością Uczestnika konkursu a w przypadku posiłkowania się oprogramowaniem
Open Source, Zamawiający wykorzystując rozwiązanie Uczestnika nie poniesie
dodatkowych kosztów w związku z jego użytkowaniem. Oznacza to w ogólności, iż
użytkowanie rozwiązania przygotowanego przez Uczestnika nie wymaga zakupu
dodatkowych licencji i stan ten jest nieograniczony w czasie.
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