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Odpowiedzi na pytania 

w konkursie pn. „System klasyfikowania zgłoszeń – GovTech Polska” 

(nr postępowania:  BG-II.211.19.2019)

Pytanie 1 Uczestnika konkursu:
Czy w konkursie GovTech Urzędu Patentowego uczestnicy otrzymają treningowy zbiór 
danych z dokumentami przypisanymi do poszczególnych kategorii? Jeżeli tak, to czy 
dokumenty będą wyłącznie zgodne z formatem dostępnym na stronie, czy będą 
włączone również wspomniane w formularzach załączniki? Zakładam, że chodzi o 
dokumenty według wzorów z tej strony:
https://www.uprp.pl/formularze-do-wydruku/Menu05,790,1,index,pl/
Odpowiedź Zamawiającego:
Korpus dokumentów testowych składa się z opisów patentowych, opisów wzorów 
użytkowych, oraz tłumaczeń patentów europejskich opatrzonych kategoriami 
klasyfikacji MKP. Szersze informacje znajdują się w dokumentacji i protokole po 
zakończonym dialogu technicznym, dostępne na stronie BIP Urzędu. Sam zbiór testowy 
wraz z legendą oraz dodatkowe informacje o samym zbiorze dostępne są na 
dedykowanym serwerze do którego dane logowania zgodnie z Regulaminem Konkursu 
otrzymuje Uczestnik po Zgłoszeniu do Konkursu. Dokumenty będą w formacie PDF (Z 
warstwą tekstową oraz część tych dokumentów zdublowana w formacie XML)

Pytanie 2 Uczestnika konkursu:
Na pierwszy rzut oka, w samych formularzach jedyny opis wynalazku czy wzoru 
użytkowego znajduje się tylko w jednej rubryce — w tytule. Czy zatem konkurs będzie 
de facto polegał na odpowiedniej klasyfikacji samych tytułów wyciągniętych z 
wniosków, czy także analizie dodatkowych załączników z opisami wynalazków i 
wzorów użytkowych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Formularze (Podanie o udzielenie…) dostępne na stronie UPRP, dotyczą procedury 
dokonywania zgłoszeń (wynalazków, wzorów użytkowych…), których niezbędnym 
elementem (w przypadku wynalazków i wzorów użytkowych) są:
- opis (wynalazku, wzoru użytkowego);
- zastrzeżenia (patentowe lub ochronne);
- skrót opisu;
- i ewentualnie rysunek (konieczny dla wzoru użytkowego!).
Na podstawie tych elementów (opis, zastrzeżenia i ewentualnie rysunek) dokonuje się 
klasyfikacji zgłoszenia, a nie na podstawie samego podania o udzielenie patentu.

https://www.uprp.pl/formularze-do-wydruku/Menu05,790,1,index,pl/
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Pytanie 3 Uczestnika konkursu:
Ostatnie pytanie techniczne dotyczące zbioru danych: czy będą to wyłącznie dokumenty 
PDF w formie tekstowej (gdzie np. da się zaznaczyć tekst), czy też skany (gdzie mamy do 
czynienia z obrazami i nie da się zaznaczyć tekstu)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dokumenty będą w formacie PDF ( w warstwą tekstową oraz część tych dokumentów 
zdublowana w formacie XML)

Pytanie 4 Uczestnika konkursu:
Czy dobrze rozumiem, że czwarty poziom zagnieżdżenia w MKP to np. A01B 1/00, a 
poszczególne podgrupy (np. A01B 1/02, A01B 1/04) to już poziom piąty?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, czwarty poziom zagnieżdżenia w MKP to np. A01B 1/00, a poszczególne podgrupy 
(np. A01B 1/02, A01B 1/04) to już poziom piąty?

Pytanie 5 Uczestnika konkursu:
Oprócz tego, mam pytania dotyczące dodatkowych funkcjonalności poza samą 
klasyfikacją. Specyfikacja wspomina o innych funkcjonalnościach jak choćby aplikacja 
graficzna czy obsługa systemu ekspertów, ale ocena jest przyznawana wyłącznie za 
jakość klasyfikacji. Szczegóły dotyczące oddawanych rozwiązań też sugerują, że system 
w pierwszych fazach konkursu może być bardzo podstawowy (np. aplikacja 
przetwarzająca pliki z wybranego folderu, zwracająca 1 raport). Czy w ramach konkursu 
należy przynajmniej częściowo zaimplementować aplikację spełniającą wymienione 
dodatkowe kryteria? Czy raczej na początku należy skupić się na klasyfikatorze, a w 
ramach dodatkowych kryteriów wystarczą np. opisy planowanych funkcjonalności i 
projekty graficzne aplikacji?
Odpowiedź Zamawiającego:
Regulamin precyzyjnie formułuje co jest przedmiotem I oraz II Etapu Konkursu. 
Oceniany jest wyłącznie poziom jakości klasyfikacji a to z tego powodu że jest to 
najistotniejsza funkcjonalność projektowanego narzędzia. Dodatkowe funkcjonalności 
będą implementowane po zawarciu umowy na wykonanie systemu.

Pytanie 6 Uczestnika konkursu:
Jakiego typu będą dostarczone pliki PDF - zeskanowane dokumenty papierowe poddane 
optycznemu rozpoznawaniu tekstu (OCR) czy edytowalne pliki utworzone w aplikacji i 
zapisane jako PDF? Ponadto jak wygląda przykładowy plik ze zgłoszeniem patentowym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1
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