Opole, dnia 17 stycznia 2020 r.
IZBA ADMINISTRACJI
SKARBOWEJ W OPOLU

UNP: 1601-20-004253
Znak sprawy: 1601-ILZ.260.16.2019
do Uczestników Konkursu II Etapu
wg rozdzielnika

Przekazanie odpowiedzi
po zakończeniu warsztatów
Dotyczy: Konkursu

prowadzonego

pod

nazwą

„Inteligentny

robot

do

walki

z cyberprzestępczością”.
Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania zadane podczas spotkania z Uczestnikami
II etapu Konkursu, które odbyło się w dniu 14.01.2020r. na terenie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.
1. Na jakie kombinacje metryk Państwo liczą? Pod jakim kątem są traktowane? Czym jest
miara skuteczności? Jak ocenić skuteczność?
Pytanie wymagałoby doprecyzowania. Jeżeli pod pojęciem metryki rozumieć metrykę
oprogramowania, czyli miarę pewnej własności oprogramowania, to zmierzamy w kierunku
porównania rozwiązań konkursowych. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 3 do
regulaminu konkursowego, w którym opisane są kryteria i metody oceny rozwiązań
konkursowych.
I tak np. skuteczność rozwiązania to iloczyn liczby znalezionych wyników oraz średniej
arytmetycznej miar podobieństwa tych wyników do wypracowanego wzorca. Ocena tego
kryterium to stosunek skuteczności rozwiązania do skuteczności najlepszego (najbardziej
skutecznego) rozwiązania – dla najlepszego rozwiązania ocena będzie wynosić 100 pkt.
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Na tym etapie zamawiający chce skupić się w głównej mierze na testach funkcjonalnych na
poziomie testów jednostkowych z elementami testów integracyjnych, jeśli dane rozwiązanie
będzie posiadać odpowiednią budowę umożliwiającą przeprowadzenie takich testów.
2. Czy zbiory testowe mogą zostać ujawnione? W jaki sposób próbki będą przekazane?
Jakie konkretne metryki walidacji?
Zamawiający udostępnił uprzednio przykładowe strony www i nie planuje udostępniać innych
poza tymi uprzednio udostępnionymi.
3. Jakich konkretnych narzędzi Państwo używacie? Czy mogą państwo udostępnić te
wszystkie narzędzia, które są wykorzystywane w procesie?
Pomimo, że pytanie odbiega od przedmiotu konkursu informujemy, że w naszej pracy
wykorzystywanych jest wiele narzędzi. Są to zarówno produkty bezpłatne, jak i komercyjne.
Są to narzędzia firm trzecich, korzystamy też z własnych, autorskich produktów.
4. Co ma być wynikiem? Jeżeli znajdą Państwo co ma być wynikiem, to co dalej Państwo
robią?
W wyniku działania aplikacji oczekujemy wyszukania konkretnych miejsc z uwzględnieniem
wytrenowanego modelu strony np. sklepów internetowych. Mogą to być również obszary
Internetu, gdzie może mieć miejsce łamania przepisów w obszarach zainteresowania KAS
(fora, blogi, portale ogłoszeniowe itd.), w szczególności interesują nas strony internetowe
nieindeksowane przez silniki wyszukiwarek internetowych. Ponadto oczekujemy informacji
charakteryzujących te miejsca np. adres IP, nazwa abonenta/rejestratora strony, numery
telefoniczne, adresy email, numery NIP, REGON, metadane zawarte w plikach jpg doc xls pdf
itp. Wszystkie te informacje powinny być uporządkowane i zapisane w bazie danych.
5. Co to znaczy „stworzony przez użytkownika model wzorcowej strony internetowej”?
Czym jest model strony wzorcowej?
Model strony wzorcowej to wynik czynności użytkownika aplikacji, który stanowi pewien
schemat, szablon strony www wg którego robot szuka w Internecie podobnych do tego
szablonu stron. Przykładowo stronami wzorcowymi mogą być sklepy internetowe
z elektroniką, wtedy wynikiem działania oczekiwanej aplikacji będą inne sklepy internetowe
z elektroniką.
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6. Czy to mają być działania zanonimizowane?
Tak. Aplikacja powinna umożliwiać wykorzystanie technik anonimizujących, czy to poprzez
wykorzystanie rozwiązań opartych o sieci anonimizujące czy to poprzez wykorzystanie
połączeń VPN Dodatkowo powinny być zaimplementowane mechanizmy zapobiegające
blokowaniu dostępu np. poprzez dodanie opóźnień czasowych, ograniczenie liczby
jednoczesnych zapytań, zmianę adresu IP.
7. Dlaczego poszukujemy aplikacji, w sensie, dlaczego to ma być konkretnie „aplikacja”?
W regulaminie Konkursu pojawią się wielokrotnie, że to ma być aplikacja i czemu jest
ona dla Państwa lepsza niż serwis?
Termin aplikacji (programu komputerowego) uruchamialnego w środowisku Microsoft
Windows 64-bit, został użyty w kontekście części realizującej interfejs użytkownika
uruchamiany na komputerze, gdyż w takim środowisku pracują pracownicy i funkcjonariusze,
którzy będą się posługiwać produktem. Nic nie stoi na przeszkodzie by produkt został rozbity
na komponenty w architekturze klient-serwer w oparciu o „serwisy”. Istotne by produkt
umożliwiał, by owe „serwisy” i wszystkie komponenty przetwarzające dane uruchomić na
lokalnych zasobach nie wykorzystując szeroko pojętych chmur publicznych. W przypadku
konieczności wykorzystania rozwiązań zewnętrznych, ich koszt powinien być ujęty w cenie
zamówienia, a samo rozwiązanie dokładnie opisane (w jaki sposób i jakie dane opuszczą
infrastrukturę Zamawiającego, w jakim celu, przez kogo i jak będą przetwarzane i w jakiej
formie powrócą).
8. Czy opis koncepcji ma być gotowy do końca II etapu, czy do momentu skończenia
projektu?
Zgodnie z regulaminem konkursu w etapie II oceniana jest m.in. koncepcja nadesłanego
rozwiązania. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 3 do regulaminu konkursu, gdzie
opisane są kryteria oceny oraz metoda tej oceny. W celu oceny niektórych szczegółowych
kryteriów taka informacja jest wskazana i niezbędna, ponieważ sama aplikacja nie pozwoli na
ocenę tych kryteriów.
9. O co chodzi z wyszukiwaniem słów kluczowych? Czy to ma działać jak google?
Wprowadzenie słów kluczowych służy przede wszystkim do budowy modelu strony
wzorcowej. Jest to jeden z elementów, który powinien być wykorzystany do wyszukiwania
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stron internetowych podobnych do naszego wzorca. Robot sieciowy korzystając z tego wzorca
będzie poszukiwał stron podobnych do tego wzorca.
10. W nawiązaniu do odp. na pyt. 9 czy to mają być słowa „kupię samochód” czy „kupię
nielegalny samochód”?
Do wytrenowanego modelu, który stanowi końcowy wynik uczenia robota sieciowego,
użytkownik nie wprowadza żadnych informacji. W tym przypadku model strony wzorcowej
został utworzony i zaakceptowany przez użytkownika. Natomiast słowa kluczowe są
wprowadzane na początku i w trakcie uczenia robota sieciowego. Są to dowolne słowa zależne
od charakteru prowadzonych czynności.
11. Czy chcą Państwo stworzenia wyszukiwarki internetowej?
Oczekiwane rozwiązanie, podobnie jak wyszukiwarki internetowe, ma służyć m.in.
wyszukaniu interesujących użytkownika miejsc w Internecie. Natomiast tutaj sposób podejścia
jest inny niż w przypadku popularnych wyszukiwarek tzn. nasz system robotów wyszukuje
strony na podstawie wytrenowanego modelu strony wzorcowej. Nasze działania chcemy jak
najbardziej zautomatyzować i uskutecznić.
12. Czy w II etapie są kryteria i opis?
Tak. Kryteria oceny wraz ich opisem zawiera załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.
13. Czy to co w opisie koncepcji ma być zrealizowane na II etapie, czy na etapie wyłonienia
laureata?
Uczestnicy konkursu dostarczają rozwiązania konkursowe, które są oceniane zgodnie
z regulaminem konkursu. Jednym z kryteriów oceny nadesłanych rozwiązań jest koncepcja.
Rozwiązanie, które w największym stopniu spełni kryteria oceny zwycięży. Należy pamiętać,
że to uczestnik konkursu dostarcza swe rozwiązanie, które jest następnie przedmiotem oceny.
Finałem Konkursu jest wyłonienie laureata. Produkt (w kwocie do 550 000 zł) będzie
przedmiotem umowy wdrożeniowej, która dookreśli szczegóły w takim stopniu, że produkt
spełni nasze wymagania. Efektem tego będzie podpisanie umowy na produkt, który jest
przedmiotem Konkursu.
14. Czy „współczynnik określający stopień podobieństwa wyszukanych stron do modelu”
pochodzi od wyniku? Czy ten „współczynnik określający stopień podobieństwa
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wyszukanych stron do modelu” jest tym współczynnikiem miary podobieństwa
stworzonym do oceny rozwiązania?
Współczynnik ten służy kilku celom. Ma on być pomocny dla użytkownika aplikacji
w budowie modelu strony wzorcowej. Np. zakładamy, że im jest on wyższy tym lepiej jest
zbudowany model, może pomagać w podjęciu decyzji czy dany wynik oznaczyć jako
negatywny, bądź pozytywny. Może też być uwzględniany w ocenie rozwiązania.
15. Jaki jest sens liczyć metrykę podobieństwa do strony wzorcowej?
Rozumiemy, że pytanie dotyczy współczynnika określającego stopień podobieństwa
wyszukanych stron do stworzonego modelu. Współczynnik ten służy kilku celom. Przede
wszystkim ma on być pomocny dla użytkownika aplikacji w budowie modelu strony
wzorcowej poprzez akceptację wyniku/-ów wyszukania lub ich zanegowanie na każdym kroku
budowy modelu (uczenia robota). Analityk (użytkownik aplikacji) może przy odpowiedniej
wartości tego współczynnika zdecydować, że wytrenowany model strony wzorcowej jest
ostateczny.
16. Dlaczego ten współczynnik podobieństwa jest konieczny lub nie?
Współczynnik ten służy kilku celom. Jednym z powodów, dla których ma on być
wykorzystywany jest pomoc użytkownikowi aplikacji w budowie modelu strony wzorcowej.
Użytkownik poprzez akceptację wyniku/-ów wyszukania lub ich zanegowanie na każdym
kroku budowy modelu (uczenia robota). Analityk (użytkownik aplikacji) może przy
odpowiedniej wartości tego współczynnika zdecydować, że wytrenowany model strony
wzorcowej jest ostateczny, zadowalający.
17. Pyt. dot. pkt 8 zadań II etapu. Czy zakres sieciowy na II etap jest jakkolwiek
ograniczony?
Nie, nie jest ograniczony. Jest to dowolny przedział (jeden adres lub zakres adresów IP)
wybrany przez użytkownika aplikacji. Podczas spotkania pytano o pkt 8, ale Zamawiający
rozumie, że pytanie dotyczy pkt 1 lub 2, a nie nr 8.
18. Pyt. dot. pkt 8 zadań II etapu. Facebook automatycznie blokuje dostęp do pewnych treści,
ma regulamin, która mówi o sankcjach za naruszenia. Czy Zamawiający zakłada
nienarażanie uczestników/zwycięzców na sankcje? Czy w jakiś sposób Zamawiający
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będzie chronić za nieprzestrzeganie regulaminu za czynności podejmowane dla celów
KAS? Czy IAS ma zgodę np. z facebook na wchodzenie w pewne treści?
Zamawiający zakłada, że rozwiązania konkursowe nie naruszają obowiązujących norm
prawnych i społecznych. W określonych przypadkach, jeżeli właściciel strony lub usługi
internetowej wymaga np. zgody na zautomatyzowany pobór danych pozyskanie tej zgody jest
w gestii Zamawiającego.

19. Czy jest możliwość spotkania z ekspertami technicznymi?
Zamawiający na etapie konkursu nie planuje takiego spotkania. Zgodnie z pkt 4.2. Regulaminu
Konkursu Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek
o wyjaśnienie Regulaminu wpłynie co najmniej na dwa dni przez terminem składania wniosku
lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu
lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
20. Pyt. dot. pkt 6 zadań II etapu. Czy można rozwinąć ten pkt?
Informacje mogą być przekazywane w postaci zwykłego tekstu, ale też z wykorzystaniem
plików graficznych, wideo, multimedialnych. Na przykład często numery telefonów, adresy
email są ukrywane w obrazie. Chcielibyśmy, aby i te informacje były „wydobywane”
i dostępne w bazie danych.
21. Jak ma wyglądać wycena infrastruktury chmurowej? Na jak długo udostępniona ma być
ta infrastruktura? Czy to infrastruktura Zamawiającego? Czy mamy (jesteśmy
wyposażeni) w niezbędną infrastrukturę?
Zamawiającemu zależy w głównej mierze o rozwiązaniu uruchamianym w jego
infrastrukturze. W przypadku konieczności wykorzystania rozwiązań zewnętrznych, ich koszt
powinien być ujęty w cenie zamówienia, a samo rozwiązanie dokładnie opisane (w jaki sposób
i jakie dane opuszczą infrastrukturę zamawiającego, w jakim celu, przez kogo i jak będą
przetwarzane i w jakiej formie powrócą). Infrastruktura stanowi element umowy negocjacyjnej
w trybie zamówienia z wolnej ręki. W trybie negocjacji dookreślone zostaną parametry
techniczne i uwarunkowania sprzętowe po stronie Zamawiającego. Dookreślenie parametrów
technicznych i uwarunkowań sprzętowych, w tym infrastruktury będzie stanowić przedmiot
negocjacji.

6

22. Czy jest możliwość poznania szczegółowej oceny pracy konkursowej w podziale na
poszczególne kryteria?
Regulamin konkursu nie przewiduje takiego rozwiązania. Zgodnie z punktem 12.6
Regulaminu Konkursu „Oceny prac dokonuje Sąd konkursowy, na posiedzeniach
niejawnych”. Zgodnie z pkt 15.2. wyniki I oraz II Etapu zostaną podane do publicznej
wiadomości na Platformie Konkursowej GovTech po dokonaniu oceny II Etapu Konkursu.
23. Pytanie dotyczy kryterium szybkości działania. O jaki dokładnie czas chodzi? Czy
w ogóle jest brana pod uwagę szybkość odkrywania treści?
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu konkursu jednym z kryteriów oceny jest szybkość
działania rozwiązania konkursowego. Przez szybkość działania rozumiemy tutaj czas, po
upływie którego otrzymujemy wyniki wyszukania stron podobnych do modelu wzorca.
Niewątpliwie szybkość odkrywania treści ma znaczenie w ogólnej ocenie.
24. Co rozumieć przez szybkość? Czy jest to szybkość zwrócenia wyniku czy szybkość
odnalezienia treści w zasobach?
Przez szybkość Zamawiający rozumie szybkość działania rozwiązania konkursowego tzn.
czas, po upływie którego otrzymujemy wyniki wyszukania stron podobnych do modelu
wzorca.
25. Czy i w jakiej formie będzie spotkanie z ekspertem?
Zamawiający na etapie konkursu nie planuje takiego spotkania.
26. Gdzie mogę znaleźć załącznik nr 3 do regulaminu konkursu? Nie widzę go
w opublikowanym regulaminie ani na platformie.
Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu od momentu opublikowania Konkursu jest wciąż
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.opolskie.kas.gov.pl zakładka:
ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur,

pod

nazwą

postępowania „Konkurs na inteligentny robot do walki z cyberprzestępczością”, poz. 3 od
góry.
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Na oryginale podpisano:
Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Opolu
Zastępca Dyrektora
Agnieszka Dornfeld-Kmak
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