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Odpowiedzi na pytania 

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

(nr postępowania:  BG-II.211.19.2019)

Pytanie  nr 1 Uczestnika konkursu:
W I etapie konkursu zadaniem jest poprawna klasyfikacja do 4 poziomu MKP (co 
oczywiście wymusza poprawną klasyfikację na wszystkich poprzednich poziomach). W 
regulaminie jest wspomniane iż ma być to "grupa główna". Rozumiem że chodzi o pole, 
nazywane w plikach XML pole "main-classification"?
Odpowiedź Zamawiającego:
<main-classification> oznacza podstawową klasyfikację najlepiej objaśniającą jaka 
dziedzina techniki opisuje dany przedmiot zgłoszenia. <further-classification> oznacza 
dodatkowe klasy dziedzin techniki, które opisują przedmiot zgłoszenia. W podanym 
poniżej przykładzie klasami głównymi w rozumieniu zadania konkursowego są:
E05F 15/00
oraz
E06B 3/00
<main-classification>E05F 15/20</main-classification>
<further-classification>E06B 3/44</further-classification>
<further-classification>E06B 3/52</further-classification>
Zamawiający dla Uczestników konkursu, którzy dokonali zgłoszenia udostępnił na 
serwerze wraz ze zbiorem uczącym plik xlsx „legendę do danych” opisującą, jaką 
klasyfikację posiadają poszczególne dokumenty. Rekomendujemy korzystanie z tego 
pliku.

Pytanie  nr 2a Uczestnika konkursu:
Zgodnie z odpowiedziami na wcześniejsze pytanie, punkt zostanie przyznany tylko za 
pełną poprawną klasyfikację do 4 poziomu, klasyfikacja do poziomu np. 3 nie skutkuje 
otrzymaniem żadnej części punktu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak.

Pytanie  nr 2b Uczestnika konkursu:
Natomiast w regulaminie, w części opisującej zasady oceniania II etapu konkursu, 
można znaleźć informację że: "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". Wynika z tego że II etap konkursu będzie 



2/2

łatwiejszy od I etapu konkursu. Czy nie jest to sprzeczne z koncepcją 2-etapowego 
konkursu, gdzie I etap ma służyć wyłonieniu najlepszych koncepcji nie generując przy 
tym nieadekwatnych nakładów czasowych uczestników, a II etap do opracowania 
trudniejszego rozwiązania czy też MVP?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zadanie w II etapie jest poprawnie sformułowane ponieważ Uczestnik otrzyma 1 pkt za 
zaklasyfikowanie na 4-tym poziomie klasyfikacji. W przypadku gdy uda się znaleźć klasę 
np. na 6-tym poziomie wówczas Uczestnik zgromadzi 3 punkty za tak poprawne 
wskazanie klasy (po 1 punkcie za każdy kolejny punkt zagłębienia). Należy przy tym 
wskazać że wraz ze wzrostem poziomu zagłębienia utrudnione jest zadanie odróżnienia 
do której klasy należy dane zgłoszenie. W ogólności w I etapie konkursu 
rozpatrywanych jest co najwyżej 7400 klas a w II etapie 74000 klasy.

Pytanie  nr 3 Uczestnika konkursu:
W II etapie punkty mają być przydzielone za wyznaczenie 3 prawidłowych klas MKP. 
Czy chodzi tutaj o pozostałe klasy nazywane w plikach XML "further-classification"?
Niektóre dokumenty są pozbawione pozostałych klas, czy takie dokumenty zostaną 
wykluczone ze zbioru testowego na II etapie konkursu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Jak wspomniano wcześniej rekomendujemy posługiwanie się udostępnionym plikiem z 
legendą do danych. Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie systemu który wskaże 3 
najlepiej dopasowane klasy do danego zgłoszenia. W przypadku na przykład gdy 
zgłoszenie będzie miało 1 klasę wówczas do punktacji zostanie wybrana ta klasa 
zaproponowana przez system która najlepiej jest dopasowana do wskazanej klasy przez 
eksperta czyli zapewnia najwyższą punktację.
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