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Flash Note
 

 
 
Comp 
 
 

DataWalk zawarł umowę z Comp w ramach współpracy z Komendą Główną Policji 

• Umowa dotyczy sprzedaży licencji wieczystej oraz usług wdrożeniowo-szkoleniowych w zakresie 
produkcyjnego wykorzystania platformy DataWalk w charakterze centralnego Systemu Informacji 
Operacyjnej Policji. 

 
 

Komentarz: System Informacji Operacyjnych (SIO) to centralny zbiór informacji którego celem 
jest gromadzenie i przetwarzanie informacji wykorzystywanych przez policjantów w toku 
wykonywania czynności służbowych. Składniki obecnie istniejącego systemu SIO to m.in. Crime 
Workbench opracowany przez firmę Memex Technology (obecnie grupa SAS) umożliwiające 
tworzenie, zarządzanie i eksploatację tekstowych baz danych wykorzystywanych w procesie 
analizy kryminalnej oraz Analyst’s Notebook (i2 Limited, grupa IBM).   Przedmiot tegorocznego 
zamówienia na dostawę rozwiązania do Systemu Informacji Operacyjnych II (SIOII) obejmował 
oprogramowanie do analizy kryminalnej (zakładamy częściowy wkład DataWalk jako 
podwykonawcy, choć nie podano wysokości umowy) oraz część sprzętową (w tym obszarze 
doświadczenie dla KG Policji ma już Comp). W postępowaniu Comp złożył najniższą ofertę 
w wysokości 19,7 mln PLN, która została później wybrana jako najkorzystniejsza wobec 
jedynej kontroferty ze strony Matic za 28,7 mln PLN i budżetu zamówienia planowanego na 
19,5 mln PLN. Oprogramowanie ma pozwalać na wykonywanie analiz w systemie SIO II ale 
także na eksport danych do oprogramowania IBM i2 (za pomocą którego nadal będzie 
wykonywana zaawansowana analiza) oraz oprogramowania biurowego. Nie jest jasne ile 
licencji zostanie zakupionych od DataWalk ale jak rozumiemy zgodnie ze strategią Land and 
Expand spółka może w kolejnych okresach dosprzedawać swoje rozwiązania. Według 
dokumentacji przetargowej w aplikacji produkcyjnej ma znaleźć się przynajmniej 200 licencji, a 
wydajność ma być wystarczająca do obsługi 500 równoczesnych sesji z możliwością rozbudowy 
do 2000.Dla porównania w roku 2019 firma Matic wygrała przetarg dla policji za 6,8 mln PLN 
gdzie przedmiotem zamówienia było po 130 licencji na 3 typy oprogramowania do analizy 
kryminalnej: IBM i2 Analyst Notebook, iBase Designer i Analyst Notebook Connector for Esri lub 
równoważnych. Matic jest partnerem IBM w dostawach i wdrożeniach systemu analizy śledczej 
IBM i2. Szczegóły przetargu pod linkiem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/
demand/notice/public/14475/details.        
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Disclaimer 
 
Dokument został sporządzony przez Trigon Dom Maklerski S.A. („Dom Maklerski”) odpłatnie, na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. („GPW”), na podstawie 
Umowy o świadczenie usług przygotowania usług przygotowania raportów analitycznych („Umowa”). Dom Maklerski podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
Dokument może podlegać dystrybucji do szerokiego kręgu odbiorców (na stronie www Domu Maklerskiego lub poprzez przekazanie go do dyspozycji podmiotom mogącym 
go w wybranym przez siebie zakresie cytować w mediach, lub też w inny sposób). Dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego 
Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub 
sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów („Rozporządzenie”). W ocenie Domu Maklerskiego 
Dokument został sporządzony obiektywnie, z zachowaniem należytej staranności oraz z wykluczeniem wpływu ewentualnego konfliktu interesów. Szczegółowe informacje 
odnośnie polityki zarządzania konfliktem interesów znajdują się na stronie www.trigon.pl. Ewentualne powstałe pomimo tego niezgodności informacji podanych w 
Dokumencie ze stanem faktycznym lub błędne oceny Domu Maklerskiego nie stanowią podstawy odpowiedzialności Domu Maklerskiego. W szczególności Dom Maklerski 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w Dokumencie.  
Dokument nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej 
sytuacji danego inwestora, wobec czego wnioski wynikające z Dokumentu mogą okazać się nieodpowiednie dla danego inwestora.  
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki informacje podane w Dokumencie zostaną wykorzystane. Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do 
przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Przedstawione dane odnoszące się do przyszłości mogą okazać się 
błędne, stanowią wyraz ocen osób wypowiadających się w imieniu podmiotu, którego dotyczy raport lub wynik oceny własnej Domu Maklerskiego.  
Posługując się informacjami lub wnioskami podanymi w Dokumencie nie należy rezygnować z: przeprowadzenia niezależnej oceny podawanych informacji i uwzględnienia 
informacji innych niż przedstawione; weryfikacji we własnym zakresie podawanych danych oraz oceny ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji na podstawie 
Dokumentu; rozważenia skorzystania z usług niezależnego analityka, doradcy inwestycyjnego lub innych osób posiadających specjalistyczną wiedzę.  
O ile Dokument nie wskazuje inaczej, informacji w nim zawartych nie należy traktować jako autoryzowanych lub zatwierdzonych przez podmiot, którego dotyczy, a wnioski i 
opinie w nim zawarte są wyłącznie opiniami i wnioskami Domu Maklerskiego. Dom Maklerski zwraca szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w 
instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.  
Przyjmuje się, że każda osoba (jednostka organizacyjna), która niniejszy dokument pobiera, przyjmuje lub wyraża zgodę na treść wszelkich powyższych zastrzeżeń. 


