Warszawa, dnia 8 października 2019 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Departament Budżetu i Finansów
DBiF-III.262.19.2019

Odpowiedzi na pytania w konkursie GovTech Polska
„Walidator zdjęć”, nr postępowania: 19/MC/K/19

Działając na podstawie punktu 4.2. oraz punktu 21 Regulaminu konkursu, zamawiający
udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w powołanym postępowaniu, oraz dokonuje
odpowiednich zmian Regulaminu konkursu, wynikających z treści udzielonych odpowiedzi.
Pytanie nr 1
W punktach 9.1 oraz 9.3 Regulaminu (tekst w ramkach) użyto sformułowania „Rozwiązanie
instalowane będzie na telefonie z systemem Android w wersji najnowszej na moment
instalacji (+ kompatybilność do trzech wersji wstecz) - jak należy rozumieć zapis o trzech
wersjach wstecz? Na przykładzie system Android - czy chodzi o trzy tzw. wersje major (8,7,6)
czy minor (8.0, 8.1. 7.1.2)?
Odpowiedź:
Zapis o trzech wersjach wstecz dotyczy wersji typu major.
Pytanie nr 2
W punktach 11.1 oraz 11.3 Regulaminu (tekst w tabelach) Zamawiający pisze o wagach
poszczególnych kryteriów oceny, zapisy Regulaminu nie mówią jednak jak wagi te będą
liczone. Wobec powyższego jak Zamawiający będzie wagi te obliczał?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie wyliczał wagi zgodnie z załączoną tabelą i w związku z jej zapisami
dokonuje odpowiedniej zmiany treści Regulaminu konkursu.
Pytanie nr 3
W punkcie 11.1. Regulaminu Zamawiający określił kryteria. Ostatnie kryterium dot.
obecności okularów, nakrycia głowy, zakrycia twarzy. Czy aplikacja konkursowa ma
wykrywać jedynie obecność tych elementów, czy może ma wskazywać nieprawidłowy
sposób ich prezentowana (np. w przypadku okularów - zasłanianie źrenic, okulary
przeciwsłoneczne)?
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Odpowiedź:
Powinna wykrywać zarówno obecność jak i nieprawidłową prezentację. Warto tutaj
uwzględnić możliwość akceptacji braku spełnienia określonych kryteriów przez użytkownika
– z jego pełną świadomością (przypadek zaświadczenia o chorobie oczu i konieczności
bezwzględnego noszenia przyciemnianych okularów korekcyjnych).
Pytanie nr 4
Na czym będzie polegał test rozwiązania w I i II Etapie Konkursu – czy Zamawiający będzie
miał gotowy data set, który będzie podlegał ocenie z użyciem aplikacji czy oceniany będzie
tryb „na żywo”, (tj. ocenie podlegać będzie działanie rozwiązania przed zrobieniem zdjęcia)
czy może czy ocenie podlegać będzie wykonane aplikacją zdjęcie?
Odpowiedź:
Oceniana będzie aplikacja analizująca obraz ‘na żywo’.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający przewiduje prezentację rozwiązania przez uczestników osobiście czy
rozwiązanie będzie na każdym z etapów sprawdzane samodzielnie przez sąd konkursowy bez
udziału uczestnika?
Odpowiedź:
Przekazane aplikacje konkursowe będą instalowane na tym samym zestawie urządzeń
mobilnych i testowane przez sąd konkursowy.
Pytanie nr 6
Jakie minimalne parametry techniczne powinien mieć telefon (np. moc procesora, pamięć
operacyjna) wraz z aparatem fotograficznym, na którym będzie uruchamiana aplikacja
konkursowa?
Odpowiedź:
Aplikacja powinna być dostępna i działać płynnie na najbardziej popularnych
modelach/typach telefonów w Polsce.
Zamawiający będzie testował aplikację m.in. na telefonach takich jak: Samsung Galaxy S5,
Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S7.
Aplikacja powinna wyświetlać notyfikację o braku spełnienia określonych parametrów
w momencie instalacji lub pierwszego uruchomienia.
Pytanie nr 7
Czy aplikacja będzie miała dostęp do internetu?
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Odpowiedź:
Tak, chociaż mechanizm walidujący powinien funkcjonować offline.
Pytanie nr 8
Ile maksymalnie czasu jest na ocenę sytuacji (zaprezentowanie informacji) w momencie
zmiany kadru, postawy, światła, itp?
Odpowiedź:
Czas ma być możliwie krótki, aby zachować przyjazność dla użytkownika.
Pytanie nr 9
Czy są wytyczne co do technologii, w której powinna być pisana aplikacja?
Odpowiedź:
Nie, ma być nowoczesna i elastyczna w dalszym ew. rozwoju.

Załącznik:
Tabela – kryteria oceny prac konkursowych w I i II Etapie konkursu oraz ich wagi
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Zastępca Dyrektora
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