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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:
Mam pytanie odnośnie danych konkursowych: czy istnieje inna metoda pobrania niż 
wskazany serwer FTP, np. osobiście przy użyciu dysku zewnętrznego? Pobieranie z 
serwera FTP jest niezwykle powolne i z naszych pierwszych estymacji wynika, że będzie 
trwało około 14 dni.
Odpowiedź Zamawiającego:
UPRP posiada bardzo szybkie łącze Internetowe, które parametrami przewyższa 
szybkość zapisu danych na dysku w określonej jednostce czasu. Jeśli Uczestnik wybierze 
pobranie danych w siedzibie UPRP będziemy prosić o dostarczenie odpowiedniego 
nośnika danych o pojemności 250GB. (Prosimy o zostawienie nośnika u sekretarza 
Konkursu).

Pytanie  nr 2 Uczestnika konkursu:
Do stworzenia rozwiązania w konkursie "System klasyfikowania zgłoszeń patentowych" 
chcielibyśmy skorzystać ze słownika słów kluczowych, który jest opublikowany na 
stronie: http://mkp.uprp.pl/classifications/ipc/ipcpub/?notion=catchword&version=20
190101&symbol=none&menulang=en&lang=pl&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted
=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tre
e=no&searchmode=smart 
Chciałbym zapytać czy dysponowali by Państwo plikiem z powyższym słownikiem w 
jakimkolwiek komputerowo przetwarzalnym formacie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dysponuje wnioskowanym plikiem.

Pytanie  nr 3 Uczestnika konkursu:
Chciałbym prosić o udostępnienie maszyny wirtualnej na potrzeby 1. etapu konkursu w 
celu instalacji modelu klasyfikującego zgłoszenia patentowe.
Odpowiedź Zamawiającego:
Instalacja oraz testy realizowane są przez Sąd Konkursowy. Prosimy o przekazanie 
aplikacji poprzez platformę konkursową wraz z instrukcją instalacji oraz wskazanie 
folder z którego aplikacja będzie czytała zgłoszenia do klasyfikacji. 

Pytanie  nr 4 Uczestnika konkursu:
W zbiorze danych występują 2 rodzaje formatów kodów kategorii: w legendzie danych i 
w klasach MKP kody kategorii są zapisane inaczej. Np. H02B   1/04 jest odpowiednikiem 
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H02B000104, o ile dobrze interpretuję dane. Który format ma zwracać zgłoszona 
aplikacja?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie zobowiązał Uczestników Konkursu do konkretnego formatu. 
Wymagane jest jednoznaczne przypisanie do klasy.

Pytanie  nr 5 Uczestnika konkursu:
Od 4 poziomu kategorie przestają się różnić jeżeli chodzi o format kodu. Czy to prawda, 
że kategorie 4 poziomu zawsze kończą się kodem "00"? Czy dalsze poziomy 
zagnieżdżenia można rozróżnić po ilości poprzedzających kropek w opisie, czy długości 
kodu? Na stronie MKP nie jest to jasne. Np.:
Poziom 1:
H
DZIAŁ H— ELEKTROTECHNIKA
Poziom 2:
H02
WYTWARZANIE, PRZETWARZANIE LUB ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Poziom 3:
H02B
ROZDZIELNICE, STACJE LUB APARATURA ŁĄCZENIOWA DO ZASILANIA LUB 
ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Poziom 4:
H02B   1/00
Konstrukcje ramowe, rozdzielnice, tablice sterownicze, pulpity, obudowy ; Elementy 
stacji lub aparatury łączeniowej
Poziom 5:
H02B   1/01
. Konstrukcje ramowe
Poziom 5 wg ilości kropek, poziom 6 wg formatu kodu (dodatkowy znak):
H02B   1/015
. Rozdzielnice, tablice sterownicze, pulpity ; Ich części lub wyposażenie dodatkowe
Poziom 6 wg ilości kropek, poziom 5 wg formatu kodu:
H02B   1/03
. . dla liczników energii elektrycznej
H02B   1/04
. . Montaż na nich łączników lub innych urządzeń ogólnie, łącznika lub urządzenia 
wyposażonego w obudowę lub bez obudowy
Powyżej poziomu 6 wg ilości kropek:
H02B   1/044
. . . Montaż przez otwory
H02B   1/048
. . . . Umocowanie zatrzaskowe

Odpowiedź Zamawiającego:
Grupa główna (4-ty poziom) zawsze kończy się  „/00”, a dalsze poziomy zagnieżdżenia 
rozróżnia się po ilości  kropek jak w podanych poniżej przykładach:
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ZASADA HIERACHII

        Klasyfikacja segreguje cały zakres wiedzy technicznej przy zastosowaniu poziomów 
hierarchicznych, tj. działu, klasy, podklasy, grupy i podgrupy w systemie 
nadrzędnego podporządkowania.

      Hierarchię w ramach podgrup określa liczba kropek przed hasłem podgrupy, a nie 
numeracja podgrup.

Przykład:   G 01 N 33/483 .   .   Analiza fizyczna materiału biologicznego
 33/487  .   .   .     ciekłego materiału biologicznego
 33/49 .   .   .   .     krwi
 33/50 .   .   Chemiczna analiza materiału biologicznego, np. 

krwi

      Przykład ten wskazuje, że podgrupa trzycyfrowa z trzema kropkami 33/487 jest 
hierarchicznie wyższa w stosunku do podgrupy dwucyfrowej z czterema kropkami 
33/49, a podgrupa trzycyfrowa z dwiema kropkami 33/483 jest na tym samym 
poziomie hierarchicznym co podgrupa dwucyfrowa z dwiema kropkami 33/50.

      Kropki poprzedzające tytuł grupy stosowane są również w celu uniknięcia 
powtórzeń haseł grup hierarchicznie wyższych.

Przykład:   H 01 S 3/00    Lasery
3/09      .   Procesy lub urządzenia do pobudzania, np. 

pompowanie
3/091    .   .   z zastosowaniem pompowania optycznego
3/094    .   .   .   za pomocą światła spójnego

      Bez wprowadzenia systemu kropek hasło podgrupy H 01 S 3/094 brzmiałoby 
następująco: „Procesy lub urządzenia do pobudzania laserów z zastosowaniem 
pompowania optycznego za pomocą światła spójnego”.

      Struktura hierarchiczna odnosząca się do podgrupy z sześcioma kropkami H 01 F 
1/053 przedstawiona jest na następującym przykładzie:
Dział:                                        H            ELEKTROTECHNIKA
Klasa:                                       H 01       PODSTAWOWE ELEMENTY ELEKTRYCZNE
Podklasa:                                  H 01 F    MAGNESY
Grupa główna:                         H 01 F    1/00   Magnesy lub materiały magnetyczne 

znamienne zastosowanym materiałem 
magnetycznym

Podgrupa z jedną kropką:                         1/01   .   z materiałów nieorganicznych
Podgrupa z dwiema kropkami:                  1/03   .   .   znamienne koercyjnością
Podgrupa z trzema kropkami:                   1/032 .   .   .   z materiałów magnetycznych 

twardych
Podgrupa z czterema kropkami:                1/04   .   .   .   .   metali lub stopów
Podgrupa z pięcioma kropkami:                1/047 .   .   .   .   .   Stopy znamienne składem
Podgrupa z sześcioma kropkami:              1/053 .   .   .   .   .   .   zawierające metale ziem 

rzadkich

      Grupa H 01 F 1/053 faktycznie dotyczy „magnesów z materiałów nieorganicznych 
znamiennych koercyjnością, składających się ze stopów magnetycznych twardych, 
zawierających w szczególności metale ziem rzadkich”. 
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Pytanie  nr 6 Uczestnika konkursu:
Nawet po wybraniu tylko dokumentów z 8 wersją klasyfikacji, w danych występuje 
około 1000 kodów kategorii, które nie są opisane w pliku MKP. Czy plik MKP zawiera 
wszystkie kody wersji 8? Czy dokumenty z kategoriami potencjalnie brakującymi w 
pliku MKP mamy pominąć, czy mimo wszystko mamy brać takie kategorie pod uwagę i 
mogą być zwracane przez zgłoszone aplikacje?
Odpowiedź Zamawiającego:
Spośród danych testowych są i te odnoszące się do klas dziedzin techniki, które już nie 
istnieją lub zostały pogrupowane w inne klasy. Proponujemy korzystać ze struktury klas 
zawartej w dokumencie MKP_klasy.
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