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Zarząd Obszaru Metropolitalnego
zdecydował o rozwiązaniu umowy z Nb Tricity na zarządzanie Rowerem
Metropolitalnym MEVO. W ocenie zarządu, popartej analizą prawną i ekonomiczną,
jest to jedyna szansa na uratowanie idei roweru metropolitalnego dla mieszkańców,
a także ochronę środków publicznych przeznaczonych na finansowanie tego
projektu.

Zarząd Obszaru dawał NB Tricity sp. z o.o. wiele szans i wyznaczał liczne dodatkowe
terminy, na wykonanie warunków umowy tj. dostarczenie kolejnych transz rowerów
oraz zapewnienie poprawnego działania systemu. Kolejne przedłużone terminy,
wskazywane i obiecywane przez NB nie zostały jednak dotrzymane.
W ocenie Zarządu OMGGS dalsza współpraca z nierzetelnym kontrahentem nie rodzi
nadziei na poprawę. Decyzja o odstąpieniu od umowy pozwoli natomiast uruchomić
gwarancję bankową, jaką zabezpieczony jest kontrakt i odzyskać część
zainwestowanych pieniędzy.
Niedotrzymywanie kolejnych terminów dostaw rowerów, niedotrzymywanie
parametrów obsługi systemu - nieustanne usterki, częsty brak dostępności rowerów
i inne problemy - nie dają nadziei na to, że spółka będzie w stanie kontynuować
projekt, zwłaszcza wobec planowanego wzrostu liczby rowerów. Dalsze czekanie na
rozwój wydarzeń w spółce NB Tricity byłoby zbyt dużym ryzykiem dla publicznych
pieniędzy. Odstąpienie od części umowy w tej chwili pozwala zachować publiczne
środki przeznaczone na funkcjonowanie roweru.
Do tej pory OMGGS zapłaciła spółce NB Tricity 9,76 mln zł. Wartość stacji
rowerowych to ok. 3,9 mln zł, rowerów - ok. 3,6 mln zł, a systemu IT - Ok. 650 tys.
Wystąpiono też do banku obsługującego NB Tricity o przelanie ponad 4 mln zł
gwarancji bankowej. Własnością OMGGS pozostają 1224 rowery i 660 stacji postoju,
system IT do zarządzania, aplikacja i strona internetowa. Zgodnie z umową, NB
Tricity powinien przekazać OMGGS dostępy do aplikacji. NB Tricity powinna też
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Co ze środkami UE?
Nie ma żadnego zagrożenia dla pieniędzy unijnych, z uwagi na przesunięcie tych
środków na inne cele związane z rozwojem węzłów transportowych w Obszarze
Metropolitalnym. Gminy będą mogły przekazać zaoszczędzone dzięki temu środki
własne na działanie systemu roweru publicznego.
Co dalej z MEVO?
Zarząd OMGGS jest zdeterminowany, aby mieszkańcy metropolii mogli korzystać z
dużej i sprawnej floty rowerów publicznych. Dlatego też opracowywane są
scenariusze działania, mające na celu kontynuację użytkowania i obsługi 1224
rowerów.
Należy się jednak liczyć, że przez pewien czas rowery nie będą dostępne. Potrzebne
są nowe rozwiązania formalne i techniczne umożliwiające powrót funkcjonalności
systemu.
Z pewnością trzeba będzie wyłonić nowego operatora. Dziś priorytetem jest
zabezpiecznie tych zasobów, które Obszar Metropolitalny już nabył i zabezpieczenie
dotąd niewydatkowanych, ale przeznaczonych na Mevo środków pochodzących z
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
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