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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:
Chciałbym prosić o ścisłe sprecyzowanie formatu i struktury danych wejściowych które 
przetworzyć ma oprogramowanie dostarczone w ramach 1. etapu konkursu oraz jak 
będzie wyglądało testowanie oprogramowania w 1. etapie. Jaką strukturę i format 
będzie miał zbiór testowych plików pdf? Czy będzie to po prostu katalog zawierający 
pliki czy też archiwum plików które oprogramowanie ma przetworzyć? 
Odpowiedź Zamawiającego:
We wskazanym przez uczestnika katalogu wejściowym zostanie dodany zbiór 100 
tekstowych plików PDF z elementami grafiki jeśli do zgłoszenia dołączono rysunki. 

Pytanie  nr 2 Uczestnika konkursu:
Jak dane wejściowe będą dostarczone do maszyny wirtualnej zawierającej 
oprogramowanie konkursowe? Wymagany jest jakiś interfejs czy dane zostaną po 
prostu skopiowane do określonej lokalizacji wewnątrz maszyny wirtualnej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dane mogą być skopiowane do określonego katalogu maszyny wirtualnej lub poprzez 
interfejs użytkownika o ile zostanie dostarczony wraz z rozwiązaniem przez Uczestnika 
konkursu

Pytanie  nr 3 Uczestnika konkursu:
Jaki jest oczekiwany format danych wyjściowych? 
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wskazał formatu danych wyjściowych. Może to być raport PDF, plik 
arkusza kalkulacyjnego, plik CSV, JSON, XML itp. Należy mieć na uwadze, że w treści 
dokumentu musi istnieć jednoznaczne przyporządkowanie klasy do danego dokumentu 
– zgłoszenia.

Pytanie  nr 4 Uczestnika konkursu:
Czy możliwe jest dostarczenie próbki danych wejściowych i wyjściowych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Odnośnie danych wyjściowych informacja znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 3. 
Wraz z publikacją tej odpowiedzi Zamawiający udostępnia na swojej stronie 
internetowej  następujące próbki zgłoszeń: 
1) P.415793 („Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do 

wykonywania modeli w technice 3D”)
2) W.125663 („Element zbrojenia rozproszonego betonu”)
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Pytanie  Uczestnika konkursu:
Czy rozwiązanie konkursowe może zostać dostarczone jako odnośnik do strony 
internetowej na której dostarczony zostanie system za pomocą którego można będzie 
wczytać i przetworzyć pliki, a efektem będzie informacja o klasie dla każdego 
załadowanego pliku?

Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, ponieważ nie byłoby to zgodne z postanowieniami pkt 9.1 regulaminu Konkursu. 
Wymagane jest dostarczenie oprogramowania wraz z instrukcją instalacji.
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