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Protokół z przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego
opracowania Systemu automatycznego rozpoznawania mowy i mówcy

Kancelaria Senatu zakończyła dialog techniczny prowadzony na podstawie art. 31a – 31c 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986, z późn. zm.), mający na celu uzyskanie niezbędnych informacji do przygotowania 
opisu przedmiotu konkursu dotyczącego opracowania Systemu automatycznego 
rozpoznawania mowy i mówcy, tj. rozwiązania informatycznego z zakresu 
rozpoznawania mówcy na podstawie mowy i/lub twarzy oraz transkrypcji mowy na 
tekst, w ramach udziału w II edycji Programu GovTech Polska. 
1. Zamawiający:

Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6/8
00-902 Warszawa

2. Ogłoszenie o dialogu technicznym wraz z regulaminem przeprowadzania dialogu 
technicznego zostało opublikowanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na 
stronie govtech.gov.pl w dniu 10 maja 2019 r.

3. W dialogu technicznym uczestniczyły następujące podmioty: 
1) Alfavox Sp. z o.o.
2) Dronn.com
3) Light Production
4) Stermedia
5) Techmo
6) VAR Unit

4. Forma prowadzenia dialogu technicznego:

Dialog techniczny prowadzony był w formie spotkań z przedstawicielami uczestników 
dialogu. Pierwsze spotkania odbyły się w ramach wydarzenia Impact w Krakowie w 
dniach 21-22 maja 2019 r. oraz w ramach indywidualnych spotkań, które odbyły się dnia 
24 czerwca 2019 r. w siedzibie Kancelarii Senatu w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 6/8.

5. Informacja o potencjalnym wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu 
konkursu, regulamin konkursu lub warunki umowy:

W trakcie dialogu technicznego uzyskano informacje, które pozwoliły na doprecyzowanie 
następujących kwestii:

1) Dopuszczono możliwość korzystania z gotowych algorytmów/rozwiązań dostępnych 
na zasadach open-source.
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2) Dopuszczono zastosowanie rozwiązań chmurowych (wszystkie analizowane dane są 
dostępne publicznie).

3) System ma składać się z dwóch modułów – modułu rozpoznawania mówcy na 
podstawie analizy dźwięku i (pomocniczo) obrazu oraz modułu transkrypcji mowy na 
tekst. Dane z tych modułów powinny być zwracane w surowej postaci (np. XML) w 
celu dalszego wykorzystania w innych systemach Zamawiającego. Dodatkowo, w celu 
zapewnienia wymogu uczenia się systemu, powinien zostać stworzony interfejs dla 
użytkownika (pracownika Kancelarii Senatu), który będzie na bieżąco przedstawiał 
efekty działania systemu (rozpoznawanie mówcy oraz transkrypcja mowy), zaznaczał 
w widoczny sposób wszelkie wątpliwe miejsca (brak rozpoznania mówcy, 
niezrozumiała mowa) oraz pozwalał użytkownikowi na ręczne 
uzupełnienie/poprawienie brakujących informacji. Wprowadzone informacje 
powinny natychmiastowo "uczyć" system i być wykorzystywane w dalszej analizie 
danych.

Ponadto pozyskane w trakcie dialogu technicznego informacje umożliwiły 
Zamawiającemu doprecyzowanie wielkości i rodzaju danych pozwalających przygotować 
pracę konkursową, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego na poszczególnych 
etapach konkursu, oraz na określenie czasu wdrożenia systemu i oszacowanie wartości 
konkursu.

6. Wynik przeprowadzonego dialogu technicznego:

Dzięki przeprowadzonemu dialogowi technicznemu Zamawiający poznał możliwe 
rozwiązania informatyczne służące do rozpoznawania mówcy na podstawie mowy i/lub 
twarzy oraz transkrypcji mowy na tekst. Zamawiający uzyskał informacje niezbędne do 
przygotowania opisu przedmiotu konkursu, w zakresie wskazanym w pkt 4.2 Informacji o 
zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego z dnia 10 maja 2019 r. 
W związku z osiągnięciem celu dialogu Zamawiający podjął w dniu 9 sierpnia 2019 r. 
decyzję o jego zakończeniu.

Paweł Witkowski
wicedyrektor biura
/podpisano elektronicznie/
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