Warszawa, dnia 21 listopada 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:
Jak rozumieć wielkość twarzy w przedziale 70-80%
Jednym z kryteriów II etapu Konkursu jest Test położenia 2D, które badać ma widoczność
wizerunku od wierzchołka głowy do górnej części barków – twarz powinna zajmować 70-80%
zdjęcia, w związku z powyższym jak rozumieć wielkość twarzy w przedziale 70-80%? Czy jest
to powierzchnia obrysu głowy względem wielkości całego zdjęcia? Czy jest to może
powierzchnia prostokąta opisującego głowę względem wielkości całego zdjęcia? Czy może
Zamawiający będzie stosował inny sposób wyliczenia wskazywanych 70-80%?
Odpowiedź:
Wielkość twarzy w przedziale 70-80% należy rozumieć jako powierzchnię obrysu głowy
względem powierzchni zdjęcia. Czyli tło powinno zajmować około 20-30% powierzchni
całego zdjęcia.
Pytanie nr 2:
Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie składania wniosku o dowód osobisty rozwiązanie
walidator zdjęć będzie wykorzystywane? Samo stworzenie aplikacji jest dla nas jasne ale z
zespołem zastanawiamy jak i gdzie będzie stosowane.
Obecnie wniosek składa się przez aplikację www po wcześniejszym zalogowaniu a walidator
zdjęć to aplikacja mobilna.
Jak Państwo zamierzają połączyć ze sobą dwie aplikacje?
Czy może aplikacja mobilna będzie służyć tylko do tego aby zrobić zdjęcie i je zweryfikować
a następnie zdjęcie ręcznie dodać do wniosku?
Czy aplikacja mobilne np. jak mObywatel będzie także udostępniała możliwość składania
wniosku i walidator zdjęć będzie jednym z modułów aplikacji?
Zaczęliśmy się zastanawiać nad wygodą rozwiązania od strony użytkownika i zaczęło nas
to nurtować.
Odpowiedź:
W ramach działań konkursowych nie jest przewidziana integracja aplikacji mobilnej
z aplikacją www umożliwiającą składanie wniosków.
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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Pytanie nr 3:
Proszę napisać, jak należy dostarczyć aplikację (pliki APK)? Czy wysyłać mailem pliki zip, czy
link do pliku APK umieszczonego na serwerze, czy też może płyta CD Pocztą Polską?
Odpowiedź:
Wytyczne odnośnie składania prac konkursowych zawarte są w Instrukcji składania pracy
konkursowej, którą opublikowaliśmy w dokumentach postępowania.
Pytanie nr 4
Czy można uzupełnić brakujące dokumenty po terminie 30.10?
Nasz wniosek dalej widnieje jako "W edycji" ze względu na brak wymaganych załączników w
terminie do 30.10. Czy jest możliwe ich uzupełnienie?
Czy nasze zgłoszenie zostało poprawnie przesłane?
Nie jesteśmy pewni czy nasze zgłoszenie zostało poprawnie przesłane.
Odpowiedź:
Po upływie terminu składania wniosków nie można uzupełniać brakujących dokumentów.
Uczestnicy, którzy prawidłowo złożyli wnioski i zostali dopuszczeni do udziału w konkursie,
otrzymali taką informację, a status wniosku zmienił się na „zaakceptowany”.

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