
Ogłoszenie nr 520184985-N-2019 z dnia 04-09-2019 r.  

Warszawa:  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe.  

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej:  
nie  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I.1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 

33225100000000, ul. Al. Niepodległości 188/192  , 00-950  Warszawa, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. (022) 579-03-66, 579-02-74, e-mail przetargi@uprp.pl, faks (022) 579-

03-74.  

Adres strony internetowej (url): www.uprp.gov.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja rządowa centralna 

 

I.4) KOMUNIKACJA  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym 

regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):  
konkursy.govtech.gov.pl; uprp.gov.pl  

Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony -więcej informacji można znaleźć 

pod adresem:  
W celu sprawnej realizacji zadania konkursowego na etapie I Zamawiający udostępnia: 

Dokumenty do uczenia modelu zostaną udostępnione z serwerów Zamawiającego. Na podany 

w zgłoszeniu adres e-mail Uczestnik otrzyma dane do logowania na serwer w celu pobrania 

dokumentów.  

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać 

Elektronicznie:  
pod adres: konkursy.govtech.gov.pl  

Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac 

konkursowych w inny sposób:  
Wniosek może być składany: a. pisemnie - osobiście lub pocztą na adres siedziby 

Zamawiającego (liczy się data i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego);b. za 

pośrednictwem Platformy Konkursowej GovTech, przy czym w takiej sytuacji Wniosek musi 

być podpisany podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu (przesłanie skanu dokumentu podpisanego odręcznie nie będzie 

traktowane jako skuteczne złożenie Wniosku)  

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac 

konkursowych w inny sposób:  
Obsługa Konkursu realizowana jest przez Platformę Konkursową GovTech i obejmuje 

generowanie wniosku o dopuszczenie do Konkursu, złożenie Rozwiązania Konkursowego w I 

i II Etapie, publikację odpowiedzi Zamawiającego na zadawane przez Uczestników pytania, 

publikację informacji o Zwycięzcy oraz Uczestnikach po zakończeniu Konkursu.  

pod adres: adres zamawiającego: Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, 00-950 

Warszawa, Kancelaria Ogólna pok. 9  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne:  



tak  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem(URL):  

konkursy.govtech.gov.pl  

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU  

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:  
System klasyfikowania zgłoszeń – GovTech Polska. (Konkurs dwuetapowy)  

Numer referencyjny: BG-II.211.19.2019  

 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:  
Przedmiotem Konkursu jest „Wytworzenie Systemu klasyfikowania zgłoszeń – GovTech 

Polska”. Wprowadzenie automatycznego systemu informatycznego klasyfikowania 

krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w oparciu o międzynarodową 

klasyfikację patentową, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia 

maszynowego, pozwoli na sprawniejszą, szybszą i efektywniejszą obsługę zgłoszeń, a także 

zmniejszenie nakładów administracyjnych. Zamawiający zdefiniował główne funkcje 

Systemu Docelowego jako:1. przyjmowanie na wejściu dokumentów w formacie PDF (z 

warstwą tekstową w języku polskim) i zwracanie wyniku klasyfikacji wg międzynarodowej 

klasyfikacji patentowej (MKP – http://mkp.uprp.gov.pl), wskazując przy tym 

prawdopodobieństwo poprawności dopasowania. 2. przypisanie badanego, sklasyfikowanego 

dokumentu do eksperta zajmującego się daną klasą względem aktualnego obciążenia pracą 

(wielu ekspertów zajmuje się tym samymi klasami), 3. posiadanie funkcji uczenia się na 

podstawie nowo gromadzonych danych (aktualizacja modelu na podstawie wykonanych 

poprawnych i błędnych klasyfikacji – błędne zaklasyfikowanie korygowane ręcznie przez 

ekspertów), 4. informowanie użytkownika, które fragmenty badanego dokumentu zostały 

uznane za najbardziej istotne z punktu widzenia wykonanego zaklasyfikowania do klasy 

MKP, np. funkcjonalność oprogramowania open source ELI5. 5. udostępnienie interfejsów z 

budowanego systemu do integracji z systemami urzędu (API).  

 

II.3) Główny kod CPV 72000000-5  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

WARUNKI UDZIAŁU  
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikiem Konkursu może 

być: a. osoba fizyczna; b. osoba prawna; c. jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej. 2. Podmioty wymienione w pkt 1 mogą brać udział samodzielnie lub 

wspólnie. W obu przypadkach zwane są “Uczestnikiem”. 3. Uczestnicy wspólnie biorący 

udział w Konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich, w tym 

do złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz dokumentów i oświadczeń 

wymaganych w Regulaminie. 4. Pełnomocnikiem Uczestników wspólnie biorących udział w 

Konkursie może być jeden z tych Uczestników. Uczestnikami wspólnie biorącymi udział w 

Konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej i tzw. konsorcja. 5. Pełnomocnik 

załącza do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie pełnomocnictwo podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Uczestników wspólnie biorących 

udział w Konkursie. Pełnomocnictwo może być złożone także w formie kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Udział w Konkursie może wziąć podmiot, 

który: a. posiada zdolność do czynności prawnych; b. nie podlega wykluczeniu z Konkursu na 

podstawie art. 24 PZP; c. nie jest członkiem Sądu Konkursowego lub nie jest powiązany z 

członkami Sądu Konkursowego, w sposób określony w pkt 7; d. nie jest zatrudniony u 

Zamawiającego lub nie jest powiązany w sposób bezpośredni z Zamawiającym, w sposób 



określony w pkt 7. 7. Poprzez powiązanie, o którym mowa w pkt 6 Zamawiający rozumie: a. 

pozostawanie w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, 

związanie z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z podmiotami wskazanymi w pkt 6 b. 

pozostawanie w stosunku zatrudnienia lub pełnienie funkcji członka władz podmiotów 

wskazanych w pkt 6 w okresie 3 lat przed rozpoczęciem procedury Konkursowej; c. 

pozostawanie z podmiotami wskazanymi w pkt. 6 w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, obiektywności 

i równego traktowania Uczestników. 8. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez 

Wnioskodawcę warunków udziału w Konkursie przez weryfikację oświadczeń złożonych we 

Wniosku o dopuszczenie. 9. Podmiot ubiegający się o udział w Konkursie składając Wniosek 

o dopuszczenie do udziału w Konkursie, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do 

regulaminu oświadcza, że: a. posiada zdolność do czynności prawnych; b. spełnia warunki 

określone w pkt 6; c. zapoznał się z treścią Regulaminu; e. zapoznał się z treścią umowy 

NDA i zobowiązuje się do jej zawarcia z chwilą zakwalifikowania do II Etapu Konkursu; d. 

nie naruszy praw i dóbr osobistych podmiotów trzecich w związku z dostarczonymi 

Rozwiązaniami; e. wykorzysta przekazywane przez Zamawiającego dane i informacje 

wyłącznie na potrzeby Konkursu i zgodnie z Regulaminem; f. Akceptuje elektroniczny 

sposób komunikacji z Zamawiającym wskazując adres email do komunikacji i rejestrując się 

na Platformie Konkursowej GovTech. 10. Zamawiający dokona badania złożonych 

Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie pod względem spełnienia wymagań 

Regulaminu, wezwie za pomocą komunikacji elektronicznej Uczestników do ewentualnych 

uzupełnień lub wyjaśnień Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz na tej 

podstawie dokona oceny spełnienia przez Uczestników, wymagań Konkursu określonych w 

Regulaminie i przepisami PZP. Wnioskodawca będzie mieć dwa dni na uzupełnienie lub 

przekazanie wyjaśnień dotyczących Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 11. 

Po dokonaniu oceny spełniania wymagań udziału w Konkursie, w tym po dokonaniu oceny 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, zgodnie z Regulaminem, Zamawiający 

dopuści Wnioskodawcę do I Etapu Konkursu. 12. Uczestnik może wprowadzić zmiany, 

poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonego wniosku pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania 

wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 

zasad, jak składana oferta tj. oznaczyć wniosek informacją „ZMIANA”. 13. Wnioskodawca 

ma prawo przed upływem terminu składania wniosków, wycofać się z konkursu poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia odpowiednio oznakowanego jak oferta z napisem 

„WYCOFANIE”. Skład Sądu Konkursowego podany został w Regulaminie konkursu.  

 

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej:  
Nie  

 

Należy podać dla jakiego zawodu:  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:  
Skuteczność klasyfikacji - 100  

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:  

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac 

konkursowych:  
Data: 28/10/2019, godzina: 23:59  



Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w 

konkursie lub prace konkursowe:  
polski  

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:  
Etap przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie trwa w okresie od 

12.09.2019 do 28.10.2019. Dot. sekcji IV.1 KRYTERIA: I etap: Punkt przyznany będzie za 

każde poprawne przydzielenie klasy MKP na 4-tym poziomie. II etap:Punkt będzie przyznany 

za każde poprawne przydzielenie klasy MKP, odpowiednio na każdym kolejnym poziomie 

zagłębienia MKP rozpoczynając od 1 pkt za 4-ty poziom MKP.  

IV.3) NAGRODY  

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:  
1. W I Etapie Konkursu przyznaje się do 5 nagród. 2. Nagrodami w I Etapie za zajęcie 

miejsca od pierwszego do piątego łącznie są: a) kwota pieniężna w wysokości 6 000 zł b) 

zaproszenie do II etapu Konkursu. 3. W II Etapie Konkursu nagrodami są: a) za zajęcie 

pierwszego miejsca zaproszenie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników przez Sąd 

Konkursowy do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

zamówienia z wolnej ręki. b) 4000 zł dla każdego uczestnika, za osiągnięcie minimum 50% 

punktów możliwych do zdobycia w II Etapie Konkursu.  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:  
Tak  

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:  
Tak  

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej 

pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:  
Nie  

Informacje dodatkowe:  
1. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Sąd Konkursowy. 2. Nagrody pieniężne, z 

zastrzeżeniem pkt 3 zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 

30 dni od ogłoszenia wyników dla danego Etapu Konkursu, a w przypadku wniesienia 

odwołania lub skargi w terminie nie dłuższym niż 30 dni po dacie wydania ostatecznego 

wyroku lub postanowienia. 3. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunek 

bankowy wskazany przez Uczestnika Konkursu w oświadczeniu. W przypadku, gdy 

którąkolwiek z nagród określonych w pkt 2.a) lub 3.b) w sekcji IV.3 zdobędzie Uczestnik w 

składzie wieloosobowym, reprezentujący ich w Konkursie pełnomocnik, pod rygorem 

wstrzymania wypłaty nagrody, zobowiązany jest wskazać w jakich częściach dla każdego z 

tych uczestników ma zostać wypłacona nagroda. 4. Kwota nagród, wskazanych w pkt 2.a) 

oraz 3.b) w sekcji IV.3stanowi całkowitą wartość nagrody. Zamawiający pomniejszy nagrodę 

o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w 

przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W 

przypadku osób prawnych, nagroda wypłacona zostanie w całości, a to na podatniku, który 

otrzyma nagrodę ciążyć będą określone obowiązki podatkowe.  

  
 


