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Odpowiedzi na pytania 

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

(nr postępowania:  BG-II.211.19.2019)

Pytania  1 i 2 Uczestnika konkursu:
1. Chciałem zapytać czy możliwe jest dostarczenie rozwiązania w formie 

wyeksportowanego obrazu maszyny o podanej konfiguracji? Konkretnie czy można 
utworzyć plik Open Virtualization Format Archive (OVA file) który może zostać 
zaimportowany przez VMware?

2. Czy przesłany link do pobrania pliku może kierować do własnego 
serwera/komputera uczestnika, jednocześnie nie posiadając w sobie identyfikującej 
nazwy domeny. Przykładowo (przykładowy ip celowo nieprawidłowy - tylko jako 
przykład) : http://271.272.273.274/download/abcd039483948203/rozwiazanie.zip 
Rozumiem ze nie ma limitu na wielkość rozwiązania innego niż rozmiar przestrzeni 
dyskowej maszyny testowej ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, można dostarczyć plik OVA.

Pytanie 3 Uczestnika konkursu:
Czy można oczekiwać że na maszynie testowej będzie zainstalowana java w określonej 
wersji, zgodna z przekazana instrukcja instalacji rozwiązania konkursowego ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Prosimy o przekazanie JAVY w określonej przez Uczestnika wersji niezbędnej do 
uruchomienia rozwiązania.

Pytanie 4 Uczestnika konkursu:
Czy udostępnione w internecie do pobrania rozwiązanie może być zaszyfrowanym 
plikiem, np. zip. ? Wtedy przekazując na platformie Govtech link do rozwiązania 
dodałoby się plik z hasłem.

Odpowiedź Zamawiającego:
Można przekazać rozwiązanie zahasłowane w Internecie i poprzez Platformę przekazać 
miejsce jego pobrania oraz hasło do odszyfrowania.

http://271.272.273.274/download/abcd039483948203/rozwiazanie.zip
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Pytanie 5 Uczestnika konkursu:
Nawiązując do udostępnionego pliku ipc_concordancelist.., w jakiej wersji system ma 
zwracać klasyfikację ? Czy system nauczony na materiałach obecnych, ma do swojej 
predykcji stosować udostępnione przejścia ?

Odpowiedź Zamawiającego:
System uczył się na materiałach archiwalnych (starsze wersje MKP) i aktualnych, zatem 
system zwracając wyniki klasyfikacji zgłoszeń  powinien stosować wersję aktualną 
(2019.01) uwzględniając tabele przejść między klasami.

Pytanie 6 Uczestnika konkursu:
Czy program można dostarczyć w dwóch wersjach - tj. przystosowanych na dwa różne 
systemy operacyjne? To będzie dokładnie ten sam program/algorytm i jeśli 
Zamawiającemu uda się uruchomić i uzyskać wyniki na wersji przystosowanej do OS 
Windows, to nie ma potrzeby uruchamiania drugiej wersji. Chciałbym się tylko upewnić, 
że to nie łamie zapisu regulaminu mówiącego o tym, że należy dostarczyć jedno 
rozwiązanie.

Odpowiedź Zamawiającego:
Uczestnik w przedmiotowym konkursie może złożyć tylko jedno rozwiązanie, co 
oznacza możliwość złożenia rozwiązania tylko w jednej wersji.

                                                                                                       DYREKTOR GENERALNY

                                                                                 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
                                                                                                    Magdalena Maciejewska /-/   


		2019-11-27T11:19:09+0000
	Magdalena Maciejewska; UPRP




