Warszawa, dnia 23 października 2019 r.
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. Regulaminu konkursu, zamawiający udziela odpowiedzi
na pytania, które wpłynęły w powołanym postępowaniu:
Pytanie 1
W przypadku np. testu tła, gdzie sprawdzane są dwie rzeczy, tj. jasne i jednolite tło, czy można rozbić
komunikat na dwa osobne tzn. zwracać wynik "tło nie jest jasne" lub "tło nie jest jednolite" czy
komunikat powinien być jeden "tło nie jest jasne i jednolite"?
Odpowiedź:
Komunikaty powinny być o ile to możliwe jak najbardziej przyjazne i zrozumiałe dla użytkownika.
W tym przypadku bardziej przyjazne wydaje się być rozbicie komunikatu na dwa osobne np. "tło nie
jest jasne" lub "tło nie jest jednolite" oraz ich oddzielna prezentacja w zależności od niespełnienia
któregoś z warunków.
Pytanie 2
W Regulaminie Konkursu Zamawiający odwołuje się do dokumentu „Instrukcja wykonywania zdjęć
do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych”
(https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Instrukcja+wykonywania+zdj%C4%99%C4%87+do+pas
zportu+i+dowodu+osobistego.pdf/0bde8940-b31a-40c4-a2f2-60d141ff6d19), w dokumencie tym,
w załączniku nr 1 znajduje się maska dowodowo-paszportowa. Czy umieszczenie oczu i brody w
granicach przedstawionego wzorca gwarantuje poprawną wielkość głowy w przedziale 70-80%? Jeśli
nie to w jaki sposób mierzyć wielkość głowy?
Odpowiedź:
Przywołana instrukcja jest materiałem poglądowym mającym na celu przybliżenie uczestnikom
konkursu stawianych wymagań, które aplikacja powinna spełniać.
Zaprojektowanie sposobu działania aplikacji tak aby jak najlepiej spełniała wymagania należy do
uczestników konkursu.
Pytanie nr 3
Chciałbym wyjaśnić sprzeczność wynikającą z opisu Etapu I dokumentem pytań i odpowiedzi.
Na stronie https://konkursy.govtech.gov.pl/start/postepowanie/47 jest opis
Kryteria oceny I etapu
Test obecności twarzy - waga 15%
Czy twarz została wykryta na zdjęciu
Test barwy - waga 10%
Czy zdjęcie jest barwne, tzn. czy zawiera min. 3 kanały barwy
Test położenia 2D - waga 10%
Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)
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Czy widoczny jest wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – twarz powinna
zajmować 70-80% zdjęcia
Test tła - waga 10%
Czy zdjęcie posiada jednolite i jasne tło
Test ostrości - waga 15%
Czy zdjęcie ma dobrą ostrość
Test obecności okularów, nakrycia głowy, zakrycia twarzy - waga 20%
Czy osoba na zdjęciu ma okulary, nakrycie głowy lub twarz jest zakryta
Test przyjazności dla użytkownika - waga 20%
Szybkość działania, czas analizy, ogólna użyteczność
gdzie z opisu wynika że weryfikacja będzie wykonywana na zdjęciu.
Zaś w dokumencie Odpowiedzi na pytania (08-10-2019).pdf w odpowiedzi na Pytanie 4 napisano
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’.
Proszę o jednoznaczne określenie czy analizowany ma być obraz na żywo czy zdjęcie zrobione
aparatem z komórki i poddane weryfikacji w trybie offline.
Jeśli ma być obraz na żywo to czy kryteria akceptacji z Etapu I i II są poprawne?
Odpowiedź:
Kryteria akceptacji są poprawne. Słowo „zdjęcie” należy rozumieć ogólnie jako wizerunek osoby,
który poddawany jest analizie.
W zależności od zaprojektowanego sposobu działania aplikacji może to być obraz wideo, pojedyncza
klatka filmu lub zdjęcie tymczasowe wykonywane przez aplikację dla celów analizy.
Należy mieć na uwadze aby obsługa aplikacji była przyjazna dla użytkownika co oznacza m.in.
możliwie krótki czas analizy obrazu.
Z poważaniem
Andrzej Gorczyński
Dyrektor
Departamentu Budżetu i Finansów
/-podpisano elektronicznie-/
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