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Na koniec kwietnia planowane jest
podpisanie umowy na Toruński Rower Miejski. - To dobra informacja dla nas
wszystkich. Brak kolejnych odwołań, kończy procedurę przetargową na Toruński
Rower Miejski i pozwala nam na zawarcie umowy z wykonawcą. Z obliczeń wynika,
że rowerów będzie można korzystać w lipcu. Wykonawca zadeklarował bowiem
uruchomienie systemu 75 dni po podpisaniu umowy, a to planowane jest na koniec
kwietnia - mówi Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD w Toruniu.

Nowy system Toruńskiego Roweru Miejskiego będzie składał się z 40 stacji
posiadających do wypożyczenia 400 rowerów. Dodatkowo do dyspozycji będą
również rowery zlokalizowane na jedenastu tzw. sponsorskich stacjach.
Wypożyczenie rowerów oraz ich zwrot będzie możliwy przez całą dobę i we
wszystkie dni tygodnia. Toruński Rower Miejski będzie obecny także w sieci. Firma
BIKEU będzie zobowiązana do uruchomienia strony internetowej, na której
znajdziemy m.in. regulamin TRM, formularz rejestracyjny, instrukcje korzystania i
mapę systemu z naniesionymi stacjami TRM. Na stronie znajdą się dane operatora i
zakładka z najczęściej zadawanymi przez użytkowników pytaniami.
Oprócz strony internetowej do zadań nowego operatora będzie należało stworzenie
nowego profilu na ogólnodostępnym portalu społecznościowym, który będzie
zawierał link do strony internetowej systemu TRM oraz bieżące informacje. Warto
zaznaczyć, że operator musi zapewnić aplikacje na urządzenia przenośne
(smartfony, tablety, itp.). Aplikacja powinna m.in. zapewniać w sposób bezpieczny,
prosty i maksymalnie szybki dokonywanie stosowanych opłat (doładowania)
poprzez transakcje bezgotówkowe. Za pomocą aplikacji będziemy mogli zgłosić
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awarię stacji oraz rowerów.
W nowej edycji Toruńskiego Roweru Miejskiego, tak jak dotychczas, pierwsze 20
minut użytkowania roweru będzie nieodpłatne. Na wszystkich stacjach rowerowych
możliwa będzie rejestracja oraz płatność przy pomocy karty płatniczej zakładając
użycie terminalu płatniczego bez konieczności wpisywania numeru karty do panelu.
Wszystkie rowery mają być wyposażone w aktywny GPS.
Wartość czteroletniej umowy na TRM wynosi około 6,7 mln zł. Jej wykonawcą będzie
firma BIKEU.
Źródło: MZD w Toruniu
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