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Odpowiedzi na pytania
w konkursie pn. „System klasyfikowania zgłoszeń – GovTech Polska”
(nr postępowania: BG-II.211.19.2019)
Pytanie nr 1 Uczestnika konkursu:
Czy w oczekiwanej instrukcji instalacji mogą znaleźć się wymagania, jakie ma spełnić
środowisko (maszyna wirtualna), żeby można było zainstalować przesłane
oprogramowanie (przez wymagania rozumiem np.: zainstalowany system operacyjny
CentOS oraz oprogramowanie Docker i Docker Compose)? Czy jednak instrukcja ma
zaczynać się od "zainstaluj na maszynie wirtualnej system operacyjny X".
Odpowiedź Zamawiającego:
Parametry maszyny wirtualnej zostały wyspecyfikowane w Regulaminie Konkursu.
Zamawiający potrzebuje informacji dotyczącej konfiguracji maszyny wirtualnej – jaki
OS, dodatkowe komponenty, itp., czyli pierwsza część pytania „(przez wymagania
rozumiem np: zainstalowany system operacyjny CentOS oraz oprogramowanie Docker i
Docker Compose)”
Pytanie nr 2 Uczestnika konkursu:
Czy wiadomo z jakiego przedziału czasowego będzie brany zbiór testowy? Prośba o
podanie linka do strony z próbką zgłoszeń (P.415793, W.125663)
Odpowiedź Zamawiającego:
Zbiór testowy będzie zawierał zgłoszenia niepubliczne, które nie zostały jeszcze
ujawnione (przed publikacją w Biuletynie Urzędu Patentowego i przed udostępnieniem
w „Wyszukiwarce wynalazków i wzorów użytkowych – Register Plus” – dostępnej na
stronie internetowej UPRP). Publikacja następuje po 18 miesiącach od daty zgłoszenia,
zatem zbiór testowy (identyczny dla wszystkich zgłoszonych rozwiązań podlegających
ocenie) w Etapie I będzie zawierał zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych
dokonane między majem 2018 r., a listopadem 2019 r.
Wszystkie odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie UPRP pod adresem:
https://www.uprp.pl/ogloszenie-o-konkursie-dwuetapowym-pn-systemklasyfikowania-zgloszen-govtech-polska-sygnatura-postepowania-bgii211192019/Lead40,545,19956,1,bip,pl,text/
Linki do stron podanych zgłoszeń:
https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/10/50/28/105028/P.415793.pdf
https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/10/50/64/105064/W.125663.pdf
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Pytanie nr 3 Uczestnika konkursu:
Jak należy interpretować etykiety o nazwach np. A01N i nic więcej?
To nie jest wskazanie do 4, a do 3 poziomu. Czy w przypadku, gdy algorytm nie będzie
mógł przypasować żadnej grupy z 4 poziomu z rozsądnym prawdopodobieństwem
powinien zatrzymać się na 3?
Odpowiedź Zamawiającego:
W zbiorze testowym znajdą się zgłoszenia, które mają podaną klasyfikację co najmniej
na 4-tym poziomie zagnieżdżenia struktury MKP. Podanie trzeciego poziomu nie jest
rozwiązaniem punktowanym. Zgodnie z kryteriami I etapu – punkt przyznany będzie za
każde poprawne przydzielenie klasy MKP na 4-tym poziomie.
Pytanie nr 4 Uczestnika konkursu:
W pliku legenda do danych można znaleźć klasy o długości 11 znaków (większość ma 10
znaków). Nie wiemy, w jaki sposób zamapować je na klasy z pliku MPK_klasy.xlsx.
Proszę, na przykład o wskazanie jakiej klasie z pliku MPK_klasy odpowiada klasa
A01B0059041. Podobny problem mamy z klasą: A01A000904. W pliku MPK_klasy nie
ma w ogóle klas A01A, klasyfikacja zaczyna się od A01B.
Odpowiedź Zamawiającego:
W pliku legenda do danych klasy MKP są zapisane w formacie umożliwiającym
pominięcie spacji i znaku”/” stosowanym w Klasyfikacji MKP.
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Klasa A01A000904 podana w legendzie (wskazano jeden dokument tak sklasyfikowany)
jest błędna– nie ma takiej klasy w MKP. Dla zapisu klasy A01A000904 wystąpił
niezamierzony błąd – na pozycji czwartej zamiast litery C pojawiła się litera A.
Pytanie nr 5 Uczestnika konkursu:
Czy maszyna wirtualna na której będzie instalowane i uruchamiane rozwiązanie
konkursowe będzie miała dostęp do Internetu w celu pobrania komponentów
instalacyjnych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Maszyna wirtualna nie będzie miała dostępu do zasobów Internetu.
Pytanie nr 6 Uczestnika konkursu:
Czy możliwe będzie udzielenie wsparcia przez nasz zespół w procesie instalacji
rozwiązania konkursowego? Obawiamy, się, że w przypadku problemów z instalacją
nasze rozwiązanie nie zostanie ocenione.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, Zamawiający nie przewiduje udzielania wsparcia w procesie instalacji rozwiązania
konkursowego. Prosimy o przekazanie instrukcji instalacji rozwiązania wraz ze
wskazaniem folderu do którego ma zostać przekazana próbka dokumentów testowych
oraz sposób uruchomienia klasyfikacji.
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Pytanie nr 7 Uczestnika konkursu:
Czy dopuszczają Państwo możliwość wysyłki dokumentów wymagających klasyfikacji
na Etapie I konkursu do zewnętrznego serwera za pomocą wystawionego API w celu
przetworzenia dokumentów? Mamy obawy, że ze względu na ograniczone zasoby
serwera konkursowego proces może zostać zaburzony.
Odpowiedź Zamawiającego:
Udostępnienie dokumentów na zewnątrz a przez to ich ujawnienie podlega ścisłej
ochronie prawnej do czasu ich opracowania w ramach procedury zgłaszania
wynalazków, a zatem nie jest możliwe.
Pytanie nr 8 Uczestnika konkursu:
Czy dopuszczają Państwo możliwość przygotowania serwera aplikacji zdalnie przez
nasz zespół?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, Zamawiający nie przewiduje możliwość przygotowania serwera aplikacji zdalnie
przez uczestnika konkursu.
Pytanie nr 9 Uczestnika konkursu:
Czy możliwe jest przekazanie gotowego obrazu maszyny wirtualnej do uruchomienia na
środowisku serwerowym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, jest taka możliwość.
Pytanie nr 10 Uczestnika konkursu:
Chodzi o sytuację wystąpienia wielu etykiet dla danego dokumentu na kilku poziomach.
Przykład poniżej:
DocId IpcId
177845 6922
177845 38801
177845 39303
177845 41413
177845 46174
Czy wystarczy podać mapowanie na jedną z etykiet (np. 6922) by uzyskać maksymalną
liczbę punktów dla tego przypadku testowego?
Dodatkowo - czy wiadomo z jakiego przedziału czasowego będą dokumenty w zbiorze
testowym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Koniecznym i wystarczającym warunkiem jest podanie jednej klasy dopasowanej do
analizowanego dokumentu na czwartym poziomie zagnieżdżenia klasyfikacji MKP. W
przypadku gdy do danego zgłoszenia ekspert przypisał więcej niż jedną klasę wówczas
punkt zostanie przyznany w przypadku gdy podana klasa pasuje do którejkolwiek z klas
podanych przez eksperta.
Zbiór testowy będzie zawierał zgłoszenia niepubliczne, które nie zostały jeszcze
ujawnione (przed publikacją w Biuletynie Urzędu Patentowego i przed udostępnieniem
w „Wyszukiwarce wynalazków i wzorów użytkowych – Register Plus” – dostępnej na
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stronie internetowej UPRP). Publikacja następuje po 18 miesiącach od daty zgłoszenia,
zatem zbiór testowy (identyczny dla wszystkich zgłoszonych rozwiązań podlegających
ocenie) w Etapie I będzie zawierał zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych
dokonane między majem 2018 r., a listopadem 2019 r.
Pytanie nr 11 Uczestnika konkursu:
Czy posiadają Państwo macierz zmian czy przejść pomiędzy kategoriami na przestrzeni
ostatnich lat, obecnie dane te są dostępne na stronie lub w postaci PDF co nie ułatwia
analizy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej (www.uprp.gov.pl)
(ipc_concordancelist_20190101) ze zmianami klas za ostatni rok w XML

plik

Pytanie nr 12 Uczestnika konkursu:
Czy rozwiązanie może zostać przekazane wraz z instrukcją na komputerze z systemem
Windows na którym zainstalowane będzie rozwiązanie konkursowe.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza przekazania urządzenia z zainstalowanym rozwiązaniem.
Zgodnie z Regulaminem należy przekazać rozwiązanie za pośrednictwem Platformy
Konkursowej wraz z instrukcją instalacji oraz lokalizacją katalogu skąd system będzie
odczytywał pliki do klasyfikacji.
Pytanie nr 13 Uczestnika konkursu:
Czy przygotowane rozwiązanie można przesłać w postaci zainstalowanej i
skonfigurowanej już maszyny wirtualnej? Jakie wymagania musiałyby być wtedy
spełnione do akceptacji rozwiązania? W przypadku gdyby było to możliwe:
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak jest to możliwe.
Pytanie nr 14 Uczestnika konkursu:
[W przypadku gdyby było możliwe przesłanie rozwiązania w postaci zainstalowanej i
skonfigurowanej już maszyny wirtualnej] Jakie formaty plików maszyn wirtualnych
będą wspierane?
Odpowiedź Zamawiającego:
ovf lub format natywny VMware (maszyna z plikami dysków i konfiguracyjnymi)
Pytanie nr 15 Uczestnika konkursu:
Jaki oprogramowanie będzie wykorzystane do uruchomienia maszyny wirtualnej?
Odpowiedź Zamawiającego:
VMware 6.7 U1
Pytanie nr 16 Uczestnika konkursu:
Czy w takiej sytuacji wskazanie lokalizacji do skopiowania plików testowych będzie
wystarczające?
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Odpowiedź Zamawiającego:
W przypadku przekazania całej maszyny, wskazanie informacji o lokalizacji do
skopiowania plików oraz sposobie uruchomienia klasyfikatora będzie wystarczające.
Pytanie nr 17 Uczestnika konkursu:
Jakie informacje powinna zawierać instrukcja dołączona do rozwiązania? W
szczególności czy powinny być załączone instrukcje instalacji wymaganego
oprogramowania dodatkowego? (Na przykład interpretera języka)
Odpowiedź Zamawiającego:
W przypadku instalacji od początku maszyny jest wymagana kompletna instrukcja. W
przypadku przekazania gotowej maszyny taka instrukcja nie jest wymagana.
Pytanie nr 18 Uczestnika konkursu:
Czy udostępnienie plików rozwiązania poprzez link udostępniający pliki z dysku
chmurowego (np. Dysk Google) poprzez anonimowe konto jest rozwiązaniem
satysfakcjonującym kryterium niepubliczności rozwiązania? Dowolna osoba która
poznałaby, wygenerowała taki link może uzyskać dostęp do plików.
Odpowiedź Zamawiającego:
Rozwiązania Konkursowe ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione
publicznie, ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia
wyników Konkursu. Link udostępniający pliki z dysku chmurowego może zostać
udostępniony wyłącznie Zamawiającemu.
Pytanie nr 19 Uczestnika konkursu:
Czy zamawiający zapewnia, że wszystkie dokumenty testowe będą w formacie .pdf ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający zapewnia, że wszystkie dokumenty testowe będą w formacie .pdf
Pytanie nr 20 Uczestnika konkursu:
Czy dostarczany przez zamawiającego serwer wirtualny w środowisku VMware wspiera
64-bitowe systemy operacyjne?
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK, wspiera.
Pytanie nr 21 Uczestnika konkursu:
Za pomocą platformy konkursowej GovTech można przesyłać rozwiązania z
dołączonymi plikami o maksymalnym rozmiarze 50MB. Jest to dla mnie limit
niewystarczjący ponieważ moje rozwiązanie zajmuje około 700MB. W związku z tym,
czy akceptowalne jest dostarczenie rozwiązania gdzie podczas instalacji pobierze się na
maszynę wirtualną weryfikującą rozwiązanie ze źródła zewnętrznego duży plik modelu
klasyfikującego zgłoszenia? Będzie to miało miejsce wyłącznie podczas instalacji,
podczas weryfikacji/tesu rozwiązania zostaną użyte wyłącznie zasoby lokalne.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, dopuszczalne. Możliwe jest wskazanie pliku do pobrania z jednej z darmowych
chmur danych. Podczas samego procesu instalacji nie będą pobierana żadne
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komponenty z Internetu ponieważ udostępniony serwer nie będzie miał do niego
dostępu.
Pytanie nr 22 Uczestnika konkursu:
Rozszerzając pytanie [21]. jeżeli dopuszczalne jest pobranie pliku ze źródła
zewnętrznego podczas instalacji oprogramowania, czy na maszynie wirtualnej na
potrzeby testu rozwiązania można skorzystać z otwartego oprogramowania docker w
celu pobrania do zasobów lokalnych kontenera z logiką rozwiązania a następnie do jego
uruchomienia? Uruchomienie rozwiązania wymagało by już tylko zasobów lokalnych
maszyny wirtualnej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Należy przekazać kompletne rozwiązanie w taki sposób aby jego instalacja pozwoliła na
uruchomienie testu bez dostępu do Internetu.
Pytanie nr 23 Uczestnika konkursu:
Jeżeli niemożliwe jest skorzystanie z zewnętrznego źródła danych przy instalacji
oprogramowania czy jest możliwe zwiększenie limitu przesyłanych plików poprzez
platformę konkursową do powiedzmy 1GB?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.
Pytanie nr 24 Uczestnika konkursu:
Czy udostępniana do testów maszyna wirtualna będzie miała dostęp to sieci Internet w
celu dokończenia konfiguracji rozwiązania? (pobrania plików bibliotek).
Czy też rozwiązanie musi być już w pełni niezależne i zawierać wszystkie pliki?
Odpowiedź Zamawiającego:
Udostępniona maszyna nie będzie miała dostępu do sieci Internet.
Pytanie nr 25 Uczestnika konkursu:
Jeśli dobrze rozumiem, przesłana praca zostanie zainstalowana na wspomnianej
maszynie wirtualnej (Pkt. 9.1 Regulaminy VMware, 2 vCPU. etc.), i tam będzie
uruchomiona do celów testów. Czy jeśli przesłany program będzie posiadał większe
wymagania sprzętowe niż testowa maszyna, i na testowej maszynie nie będzie chciał z
tego powodu działać, to czy praca konkursowa zostanie w takimi przypadku odrzucona
czy też będzie wtedy możliwość zmiany rozwiązania, przeprowadzenia testu na innym
sprzęcie ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Każdy z Uczestników otrzyma takie same warunki Uczestnictwa w Konkursie ,a zatem
wskazana konfiguracja i tylko taka będzie dostępna dla Uczestników Konkursu.
Rozwiązanie które w wyniku swojego działania nie zwróci wyniku klasyfikacji nie
będzie poddane ocenie, a zatem otrzyma zero punktów.
Pytanie nr 26 Uczestnika konkursu:
Czy w ramach rozwiązania konkursowego, powinniśmy dostarczyć obraz systemu z
przygotowanym przez nas narzędziem, który to obraz może być zahostowany na
wirtualnym serwerze wyspecyfikowanym w regulaminie? Czy też system jest
przygotowany przez Zamawiającego, my natomiast powinniśmy dostarczyć tylko samo
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narzędzie (oczywiście, wraz z odpowiednią instrukcją)? Jeśli zachodzi pierwsza opcja,
czy jest konkretny format pliku obrazu systemu, jaki powinniśmy dostarczyć, np. OVF?
Ponadto chcielibyśmy spytać o sposób przesyłania rozwiązania - czy może być to link do
dysku, z którego Zamawiający może pobrać, a następnie zainstalować rozwiązanie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Możliwe jest dostarczenie obrazu systemu w formacie ovf lub w formacie natywnym
VMware (maszyna z plikami dysków i konfiguracyjnymi). Możliwe jest również
przekazanie rozwiązania w formule podania linku do zasobu zewnętrznego bezpłatnej
chmury danych skąd będzie można pobrać rozwiązanie.
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