Warszawa, dnia 29 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
Szanowni Państwo,
działając na podstawie punktu 4.2. Regulaminu konkursu, zamawiający udziela odpowiedzi
na pytania, które wpłynęły w powołanym postępowaniu:
Pytanie nr 1:
Czy ministerstwo udostępni jakiekolwiek dane do treningu modelu?
Odpowiedź:
Ministerstwo nie będzie udostępniać danych do treningu. Wytrenowanie modelu znajduje się w
gestii uczestników konkursu.
Pytanie nr 2:
Czy udostępniają Państwo przykładową bazę zdjęć?
Odpowiedź:
Ministerstwo nie będzie udostępniać bazy zdjęć.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający przewiduje prezentację rozwiązania przez uczestników osobiście czy rozwiązanie
będzie na każdym z etapów sprawdzane samodzielnie przez sąd konkursowy bez udziału uczestnika?
Odpowiedź:
Rozwiązania będą na każdym z etapów sprawdzane samodzielnie przez sąd konkursowy bez udziału
uczestników konkursu.
Pytanie nr 4:
Czy zaproponowane rozwiązanie może działać online? Tzn. do jego działania niezbędne będzie
połączenie z Internetem.
Odpowiedź:
Rozwiązanie powinno działać offline. Połączenie z Internetem byłoby potrzebne tylko w celach
aktualizacji aplikacji.

Pytanie nr 5:
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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Dzień dobry, czy do konkursu - Walidator zdjęć - udostępniają Państwo jakieś dane testowe, na
których można przetestować działanie aplikacji zanim wyśle się je do Państwa w ramach etapu 1 czy
uczestnicy muszą sprawdzić działanie aplikacji na własnych danych testowych?
Odpowiedź:
Ministerstwo nie będzie udostępniać danych testowych. Uczestnicy konkursu powinni testować
działanie swoich aplikacji we własnym zakresie i na własnych zbiorach danych.
Pytanie nr 6:
Czy w rozwiązaniu można używać płatnych bibliotek? Regulamin określa sposób postępowania z
bibliotekami typu Open Source. Czy jest jednak możliwość użycia w projekcie biblioteki płatnej? Koszt
licencji dożywotniej byłby zawarty w całkowitych kosztach projektu.
Odpowiedź:
W rozwiązaniu można używać płatnych bibliotek m.in. pod warunkiem, że koszt licencji dożywotniej
oraz jakichkolwiek innych opłat będzie zawarty w całkowitych kosztach Systemu Docelowego.
Pozostałe warunki użycia płatnych bibliotek są takie same jak warunki dla oprogramowania typu
Open Source opisane w Regulaminie konkursu.
Uczestnik konkursu nie może sobie rościć jakichkolwiek praw do zwrotu kosztów zakupionych
bibliotek lub innych płatnych komponentów użytych w swojej pracy konkursowej.
Ponadto, zamawiający udostępnia wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA), stanowiący załącznik
do niniejszego pisma.

Z poważaniem
Andrzej Gorczyński
Dyrektor
Departamentu Budżetu i Finansów
/-podpisano elektronicznie-/
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