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Lp. 

 

Nr umowy 

Data 

umowy/data 

rejestracji 

 

Przedmiot umowy 

 

Strony umowy 

 

Termin 

umowy 

 

Uwagi 

17. 
Aneks nr 2 

19.01.2016  
Aneks dotyczy 

dystrybucji biletów 

ZTM a Mennica 

Polska S.A. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

67/ZTM/20

14 

21. 
Aneks nr 1 

29.12.2015 

26.01.2016 Aneks do porozumienia  

w sprawie utrzymania 

przystanków na terenie 

miasta Lublin 

ZTM a MPK Sp. 

z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

porozumien

ie 

159/ZTM/2

015 

23. 
15/ZTM/201

6 

28.01.2016 
Umowa dotyczy 

ustalenia zasad oraz 

warunków ponoszenia 

kosztów związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy 

ZTM a 

Przedsiębiorstw

o Usług 

Transportowych  

FREMIKS s. c. 

Czas 

nieokreślon

y 

 
 

24. 
Aneks nr 2 

29.01.2016 
Aneks dotyczy umowy 

sprzedaży biletów przez 

telefon komórkowy 

ZTM a Mennica 

Polska S.A. oraz 

Sky Cash 

Poland S.A.  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

4/ZTM/201

1 

25. 
16/ZTM/201

6 

29.01.2016 
Umowa dotyczy 

dzierżawy kiosku przy 

ul. Lubartowskiej 

ZTM a 

PERFEKT Sp. z 

o.o. 

31.12.2020  

33. 
Aneks nr 10 

5.01.2016 

1.02.2016 Aneks dotyczy umowy 

na wykonywanie 

przewozów 

ZTM a 

METEOR Sp. z 

o.o. i IREX-1 

Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

103/ZTM/2

015 

38. 
25/ZTM/201

6 

5.02.2016 Umowa dotyczy 

dystrybucji biletów 

ZTM a Jacek 

Szajnoga 

Czas 

nieokreślony 
 
 

39. 
26/ZTM/201

6 

5.02.2016 
8.02.2016 

Umowa dotyczy 

dzierżawy kiosku na 

przystanku 5932 Rondo 

ZTM a POSTER 

Andrzej Jóźwik 

31.12.2020  



Krwiodawców 02 

40. 
Aneks nr 1 29.12.2015 

8.02.2016 
Aneks dotyczy umowy 

o świadczenie usług 

przewozowych dzieci w 

szczególności 

niepełnosprawnych 

ZTM a MPK 

Lublin Sp. z o.o.  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

91/ZTM/20

15 

48. 
Aneks nr 11 1.02.2016 

17.02.2016 
Aneks dotyczy umowy 

na świadczenie usługi 

przewozu 

ZTM a 

METEOR Sp. z 

o.o. i IREX-1 

Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

103/ZTM/2

015 

66. Aneks nr 8 15.12.2015 

23.02.2016 

Aneks dotyczy umowy 

przewozu osób 

niepełnosprawnych 

ZTM a MPK 

Lublin Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

175/ZTM/2

011 

80. Aneks nr 1 14.03.2016 

17.03.2016 

Aneks dotyczy umowy 

sprzedaży i dystrybucji 

biletów 

ZTM a IREX-1  Aneks 

wpięty pod 

umowę 

143/ZTM/2

015 

83. 39/ZTM/201

6 

15.03.2016 

22.03.2016 

Umowa dotyczy zakupu 

biletów na przejazd 

środkami lokalnego 

transportu zbiorowego 

na podstawie faktury 

VAT z odroczonym 

terminem płatności 

ZTM a 

Uniwersytet 

Medyczny w 

Lublinie 

Czas 

nieokreślony  

84. Aneks nr 12 01.03.2016 

22.03.2016 

Aneks dotyczy umowy 

świadczenia usług 

przewozu pasażerów w 

ramach lokalnego 

transportu zbiorowego  

ZTM a Meteor 

Sp. z o.o. i 

IREX-1 Sp. z 

o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

103/ZTM/2

015 

95. Aneks nr 

1/2016 

1.04.2016 

8.04.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie zasad 

korzystania z 

przystanków na terenie 

miasta Lublin 

ZTM a IREX-1 

Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

144/ZTM/2

015 

102. 50/ZTM/201

6 

21.04.2016 Umowa dotyczy 

świadczenia usług 

przewozu regularnego 

osób 

ZTM a LLA 

oraz Agnieszka 

Kowalczyk-

Skęczek TRAF-

LINE 

31.12.2022  



104. 52/ZTM/201

6 

21.04.2016 Umowa dotyczy 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy 

ZTM a GTS 

EUROBUS 

Tomasz Pcian 

Czas 

nieokreślony 

 

106. Aneks nr 

1/2016 

21.04.2016 Aneks dotyczy umowy 

świadczenia usług 

przewozu regularnego 

osób   

ZTM a LLA 

oraz Agnieszka 

Kowalczyk-

Skęczek TRAF-

LINE 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

50/ZTM/20

16 

107. Aneks nr 2 18.04.2016 

21.04.2016 

Aneks dotyczy umowy 

dzierżawy  kiosku 

ZTM a 

DANJAR 

Danuta 

Zielińska 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

128/ZTM/2

013 

109. Aneks nr 13 9.03.2016 

22.04.2016 

Aneks dotyczy umowy 

o świadczenie usług 

przewozowych  

ZTM a 

METEOR Sp. z 

o.o. i IREX-1 

Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

103/ZTM/2

015 

110. Aneks nr 14 1.04.2016 

22.04.2016 

Aneks dotyczy umowy 

o świadczenie usług 

przewozowych 

ZTM a 

METEOR Sp. z 

o.o. i IREX-1 

Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

103/ZTM/2

015 

116. 58/ZTM/201

6 

27.04.2016 Umowa dotyczy 

zamieszczania 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM Gorzel 

Tomasz TONY 

EXPRES  

Czas 

nieokreślony  

 

122. 63ZTM/2016 13.05.2016 Umowa dotyczy zakupu 

biletów na przejazd 

środkami lokalnego 

transportu zbiorowego 

na podstawie faktury 

VAT z odroczonym 

terminem płatności 

ZTM a 

Wojewódzka 

Stacja 

Sanitarno- 

Epidemiologicz

na  

Czas 

nieokreślony  

123. Aneks nr 15 29.04.2016 

13.05.2016 

Umowa dotyczy 

świadczenia usług 

przewozowych 

komunikacji miejskiej 

ZTM a 

METEOR Sp. z 

o.o. i IREX-1 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

103/ZTM/2

015 



134. Aneks nr 16 19.05.2016 

27.05.2016 

Aneks dotyczy umowy  

o  świadczenie usług 

przewozowych 

ZTM a 

METEOR Sp. z 

o.o. i IREX-1 

Sp. z o.o.  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

103/ZTM/2

015 

143. 79/ZTM/201

6 

22.06.2016 Umowa dotyczy zakupu 

biletów na przejazd 

środkami lokalnego 

transportu zbiorowego 

na podstawie faktury 

VAT z odroczonym 

terminem płatności 

ZTM  

a Starostwo 

Powiatowe  

w Lublinie 

Czas 

nieokreślony  

161. 85/ZTM/201

6 

6.07.2016 Umowa dotyczy 

organizacji dystrybucji 

biletów  

ZTM a LLA Sp. 

z o.o. 

31.12.2022  

166. 86/ZTM/201

6 

8.07.2016 

14.07.2016 

Umowa dotyczy 

uzgodnienia zasad 

korzystania  

z przystanków na 

terenie miasta Lublin 

ZTM a LLA Sp. 

z o.o. 

31.12.2022 

 

 

186. Aneks nr 2 20.07.2016 Aneks dotyczy umowy 

na  świadczenie usługi 

regularnego przewozu 

osób  

ZTM a LLA Sp. 

z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

50/ZTM/20

16 

188. Aneks nr 17 28.06.2016 

22.07.2016 

Aneks dotyczy umowy 

na świadczenie usług 

regularnego przewozu 

osób 

ZTM a 

METEOR Sp. z 

o.o. i IREX-1 

Sp. z o. o . 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

103/ZTM/2

015 

189. Aneks nr 18 4.07.2016 

22.07.2016 

Aneks dotyczy umowy 

na świadczenie usług 

regularnego przewozu 

osób 

ZTM a 

METEOR Sp. z 

o.o. i IREX-1 

Sp. z o. o . 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

103/ZTM/2

015  

204. 96/ZTM/201

6 

18.08.2016 Umowa dotyczy 

dzierżawy kiosków 

położonych na 

przystankach Dworzec 

Główny PKS 02 i 

Szewska 02 

ZTM a 

DANJAR 

Danuta 

Zielińska 

31.12.2020  



212. Aneks nr 19 13.07.2016 

31.08.2016 

Aneks dotyczy umowy 

na świadczenie usług 

regularnego przewozu 

osób 

ZTM a 

METEOR Sp. z 

o.o. i IREX- 1 

Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

103/ZTM/2

015 

213. 102/ZTM/20

16 

31.08.2016 Umowa dotyczy obsługi 

serwisowej aplikacji 

smartlublin 

ZTM a 

INOVATICA 

Bogumił Zięba 

31.12.2020  

220. Aneks nr 3 30.08.2016 

2.09.2016 

Aneks dotyczy umowy  

świadczenia usługi 

przewozu regularnego 

osób 

ZTM a LLA Sp. 

z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

50/ZTM/20

16 

226. Aneks nr 20 30.08.2016 

15.09.2016 

Aneks dotyczy umowy 

o świadczenie usług 

przewozu pasażerów w 

ramach lokalnego 

transportu zbiorowego 

dotyczy umowy  

ZTM Meteor 

Sp. z o.o. i 

IREX-1 Sp. z 

o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę nr 

103/ZTM/2

015 

230. 107/ZTM/20

16 

26.09.2016 

27.09.2016 

Umowa dotyczy 

zaprojektowania, 

wykonania i 

posadowienia na terenie 

miasta Lublin  wiaty 

przystankowej 

ponadstandardowej 

wraz z konstrukcją 

wsporczą wyświetlacza 

LCD oraz słupka 

ZTM a MPK 

Lublin Sp. z o.o. 

2018  



przystankowego 

267. Aneks nr 4 15.09.2016/

2.11.2016 

Aneks dotyczy umowy 

na przewóz osób 

ZTM a 

Lubelskie Linie 

Autobusowe Sp. 

z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę nr 

50/ZTM/ 

2016 

268. Aneks nr 21 5.10.2016/ 

2.11.2016 

Aneks dotyczy umowy 

na przewóz osób 

ZTM a Meteor 

Sp. z o.o. i Irex-

1 z Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę nr 

103/ZTM/ 

2015 

269. Aneks nr 5 5.10.2016/ 

2.11.2016 

Aneks dotyczy umowy 

na przewóz osób 

ZTM a LLA Sp. 

z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę nr 

50/ZTM/ 

2016 

289. Aneks nr 6 5.10.2016 

15.11.2016 

Aneks dotyczy na 

świadczenia usługi 

przewozu regularnego 

osób umowy  

ZTM a LLA Sp. 

z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

50/ZTM/20

16 



290. Aneks nr 7 2.11.2016 

15.11.2016 

Aneks dotyczy na 

świadczenia usługi 

przewozu regularnego 

osób umowy 

ZTM a LLA Sp. 

z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

50/ZTM/20

16 

291. Aneks nr 22 28.10.2016 

15.11.2016 

Aneks dotyczy na 

świadczenia usługi 

przewozu regularnego 

osób umowy 

ZTM a 

METEOR Sp. z 

o.o. i IREX-1 

Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

103/ZTM/2

015 

292. Aneks nr 1 18.11.2016 

23.11.2016 

Aneks dotyczy umowy 

zaprojektowania, 

wykonania i 

posadowienia na terenie 

miasta Lublin  wiaty 

przystankowej 

ponadstandardowej 

wraz z konstrukcją 

wsporczą wyświetlacza 

LCD oraz słupka 

przystankowego  

ZTM a MPK 

Lublin Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

107/ZTM/2

016 

293. Aneks nr 2 21.11.2016 

23.11.2016 

Aneks dotyczy 

sprzedaży biletów w 

formie 

elektronicznej 

oraz biletów 

jednoprzejazdowych 

ZTM a Mera 

Serwis SGL Sp. 

z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

67/ZTM/20

12 



295. Aneks nr 

2/2016 

21.11.2016 

24.11.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie zasad 

korzystania z 

przystanków na terenie 

miasta Lublin 

ZTM a IREX-1 

Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

144/ZTM/2

015 

297. Aneks nr 

1/2016 

23.11.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie zasad 

korzystania z 

przystanków na terenie 

miasta Lublin 

ZTM a LLA Sp. 

z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

86/ZTM/20

16 

299. 118/ZTM/20

16 

25.11.2016 Umowa dotyczy 

organizacji dystrybucji 

biletów jednorazowych 

czasowych w formie 

papierowej 

ZTM a Firma 

handlowo- 

usługowa 

STIGMA 

Urszula Włoch 

Czas 

nieokreślony Umowa  

305. Aneks nr 1 28.11.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie obsługi 

serwisowej aplikacji 

smartlublin 

ZTM a 

INOVATICA 

Bogumił Zięba 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

102/ZTM/2

016 

306. Aneks nr 2 28.11.2016 Aneks dotyczy umowy 

świadczenia realizacji 

materiału dźwiękowego 

komunikatów 

informacyjnych 

odtwarzanych w 

środkach komunikacji 

miejskiej 

ZTM a Polskie 

Radio- 

Regionalna 

Rozgłośnia w 

Lublinie Radio 

Lublin S.A. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

150/ZTM/2

012 



315. 121/ZTM/20

16 

1.12.2016 Umowa dotyczy 

ustalenia zasad oraz 

warunków ponoszenia 

kosztów związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

Krzysztof 

Kołacz Usługi 

Transportowe 

Czas 

nieokreślony 

 

324. Aneks nr 

3/2016 

23.11.2016 

2.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

użyczenia fabrycznie 

nowego pojazdu 

specjalnego z 

podnośnikiem 

koszowym wraz z 

wyposażeniem 

ZTM a MPK 

Lublin Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

201/ZTM/2

015 

325. Aneks nr 

3/2016 

23.11.2016 

2.12.2016 

Aneks dotyczy 

użytkowania wozów 

wieżowych 

ZTM a MPK Sp. 

z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

290/ZTM/2

014 

326. Aneks nr 

1/2016 

23.11.2016 

2.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

użytkowania 

trolejbusów 

ZTM a MPK 

Lublin Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

239/ZTM/2

013 

327. Aneks nr 

1/2016 

23.11.2016 

2.12.2016 

Aneks dotyczy 

użyczenia autobusów 

marki Autosan 

ZTM a MPK 

Lublin Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

186/ZTM/2

012 



328. Aneks nr 

3/2016 

23.11.2016 

2.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

użytkowania autobusów 

ZTM a MPK Sp. 

z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

194/ZTM/2

011 

333. Aneks nr 

1/2016 

8.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Usługi 

Transportowe- 

Przewóz Osób 

Stanisław Kraj 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

270/ZTM/2

014 

334. Aneks nr 

1/2016 

7.12.2016 

8.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Przewóz 

Osób Krzysztof 

Błaszczyk 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

232/ZTM/2

014 

336. Aneks nr 

1/2016 

8.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Dariusz 

Chęć 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

131/ZTM/2

015 



337. Aneks nr 

1/2016 

8.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Józef 

Chęć 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

47/ZTM20

15 

338. Aneks nr 

1/2016 

8.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego 

ZTM a 

Starostwo 

Powiatowe w 

Lublinie 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

79/ZTM/20

16 

340. Aneks nr 

1/2016 

8.12.2016 Aneks dotyczy zakupu 

biletów na przejazd 

środkami lokalnego 

transportu zbiorowego  

ZTM a Zespół 

Zarządców 

Nieruchomości 

Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

90/ZTM/20

15 

343. Aneks nr 

1/2016 

8.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

Przewozy 

Pasażerskie 

Stanmar Kraj 

Sp. j.  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

270/ZTM/2

014 



344. Aneks nr 

2/2016 

7.12.2016 

8.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Voyager  Aneks 

wpięty pod 

umowę 

211/ZTM/2

014 

347. Aneks nr 

1/2016 

9.12.2016 Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a IPN- 

Komisja 

ścigania Zbrodni 

przeciwko 

Narodowi 

Polskiemu 

Oddział w 

Lublinie  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

129/ZTM/2

015 

348. Aneks nr 

1/2016 

6.12.2016 

9.12.2016 

Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a 

Uniwersytet 

Medyczny w 

Lublinie 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę nr 

39/ZTM/20

16 

350. Aneks nr 

1/2016 

7.12.2016 

9.12.2016 

Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a 

Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Lublinie 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

52/ZTM/20

15 

351. Aneks nr 

1/2016 

9.12.2016 Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a 

Stowarzyszenie 

SOS Wioski 

Dziecięce w 

Polsce  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

2/ZTM/201

5 



354. Aneks nr 

1/2016 

9.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

Przewozy 

Osobowe 

Stanbus MiM 

Wieleba Sp. j. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

256/ZTM/2

014 

355. Aneks nr 

1/2016 

12.12.2016 Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a 

Dzielnicowa 

Administracja 

Domów 

ADREM Sp. z 

o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

37/ZTM/20

15 

356. Aneks nr 

3/2016 

12.12.2016 Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a 

Przedsiębiorstw

o Usługowo 

Handlowe 

MIGROL Sp. z 

o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

79/ZTM/20

11 

367. Aneks nr 

3/2016 

12.12.2016 Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a REMIS 

S.C. B. Rycaj, 

E. Mazurek 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

93/ZTM/20

11 

368. Aneks nr 

2/2016 

12.12.2016 Aneks dotyczy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Jadwiga 

Kania 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

112/ZTM/2

011 



369. Aneks nr 

2/2016 

12.12.2016 Aneks dotyczy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Wiktor 

Kania 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

111/ZTM/2

011 

372. Aneks nr 

1/2016 

12.12.2016 Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a PGE 

Dystrybucja 

S.A. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

79/ZTM/20

15 

374. Aneks nr 

2/2016 

12.12.2016 Aneks dotyczy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Danuta 

Woźniak, 

Andrzej 

Kowalski 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

78/ZTM/20

11 

375. Aneks nr 

2/2016 

12.12.2016 Aneks dotyczy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Barbara 

Brodzik 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

110/ZTM/2

011 

376. Aneks nr 

1/2016 

13.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

OMNIBUS 

Przewóz Osób- 

Usługi 

Transportowe 

Anna Ziętek 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

264/ZTM/2

014 



378. Aneks nr 

1/2016 

13.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Paweł 

Ziętek 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

263/ZTM/2

014 

383. Aneks nr 

1/2016 

13.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Cezary 

Zarzycki 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

283/ZTM/2

014 

384. Aneks nr 

1/2016 

13.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Bogdan 

Bartnik 

OMEGA-BUS 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

247/ZTM/2

014 

385. 124/ZTM/20

16 

28.11.2016 

13.12.2016 

Umowa dotyczy 

realizacji inwestycji w 

ramach projektu „ 

Rozbudowa sieci 

komunikacji zbiorowej 

dla potrzeb 

Zintegrowanego 

Centrum 

Komunikacyjnego dla 

LOF” 

ZTM a ZDM Umowa 

obowiązuje 

 



386. Aneks nr 1 30.09.2016 

13.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

opracowania 

dokumentacji oraz 

pełnienia nadzorów 

autorskich w ramach 

projektu „ Rozbudowa 

sieci komunikacji 

zbiorowej dla potrzeb 

Zintegrowanego 

Centrum 

Komunikacyjnego dla 

LOF” 

ZDM a Mosty 

Katowice Sp. z 

o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

87/ZTM/20

16 

387. Aneks nr 

1/2016 

9.12.2016 

14.12.2016 

Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a Zakład 

Ubezpieczeń 

Społecznych 

Oddział w 

Lublinie 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

109/ZTM/2

015 

388. Aneks nr 

1/2016 

14.12.2016 Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a 

Wojewódzka 

Stacja 

Sanitarno- 

Epidemiologicz

na 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

63/ZTM/20

16 

395. Aneks nr 

1/2016 

14.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

Prywatny 

Przewóz Osób 

Andrzej Sikora 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

88/ZTM/20

15 



400. Aneks nr 

1/2016 

14.12.2016 

15.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Jacek 

Szajnoga 

Przedsiębiorstw

o Handlowo- 

usługowe 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

25/ZTM/20

16 

401. Aneks nr 

2/2016 

14.12.2016 

15.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Firma 

Handlowo- 

Usługowa 

BEATRIS Beata 

Myśliwiec 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

120/ZTM/2

011 

402. Aneks nr 

2/2016 

14.12.2016 

15.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Firma 

Handlowa 

ROZBI 

Zbigniew 

Romański 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

99/ZTM/20

11 

403. Aneks nr 

1/2016 

15.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Łęcz 

Trans Blacha 

Sp. j. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

261/ZTM/2

014 

405. Aneks nr 

1/2016 

15.12.2016 Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a MPWiK 

Sp. z o. o 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

43/ZTM/20

15 



406. Aneks nr 

1/2016 

15.12.2016 Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

42/ZTM/20

15 

407. Aneks nr 

1/2016 

15.12.2016 Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a 

Rejonowy 

Zarząd 

Infrastruktury w 

Lublinie 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

49/ZTM/20

15 

409. Aneks nr 

1/2016 

16.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Leszek 

Wójtowicz 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

332/ZTM/2

014 

410. Aneks nr 

3/2016 

16.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

sprzedaży biletów w 

formie elektronicznej 

oraz w formie 

papierowej 

ZTM a Mera- 

Serwis SGL: Sp. 

z o.o. sp. k. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

67/ZTM/20

12 

412. Aneks nr 

1/2016 

16.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

ZTM a Artur 

Walczak 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

233/ZTM/2

014 



przystankach 

komunikacyjnych 

413. Aneks nr 

1/2016 

16.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Andrzej 

Jóźwik 

POSTER 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

323/ZTM/2

014 

414. Aneks nr 

2/2016 

16.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Witold 

Andrzej 

Krawczyk 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

102/ZTM/2

011 

415. Aneks nr 

2/2016 

16.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Piotr 

Rzymowski 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

119/ZTM/2

011 

418. Aneks nr 

1/2016 

13.12.2016 

20.12.2016 

Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a Grupa 

Radiowa Agory 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

83/ZTM/20

15 



421. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Henryk 

Banaszek 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

229/ZTM/2

014 

422. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a PKS w 

Łukowie S.A. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

209/ZTM/2

014 

426. Aneks nr 

1/2016 

15.12.2016 

20.12.2016 

Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a 

Uniwersytet 

Marii Curie- 

Skłodowskiej 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

55/ZTM/20

15 

427. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a 

Inspekcja 

Ochrony 

Środowiska 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska w 

Lublinie 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

29/ZTM/20

15 



435. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Henryk 

Dziwisz 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

108/ZTM/2

015 

437. Aneks nr 4 15.12.2016 

20.12.2016 

Aneks dotyczy umowy  

świadczenia usługi 

przewozu regularnego 

osób 

ZTM a Usługi 

Transportowe 

Gabriel Gorzel 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

81/ZTM/20

16 

438. Aneks nr 

2/2016 

13.12.2016 

20.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

sprzedaży- kupna 

Systemu Finansowo-

Księgowego SFINKS w 

wersji budżetowej 

ZTM a PC-

BEST Świdnik 

Bogusław 

Kocira 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

28/Z/2009 

447. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Ireneusz 

Lenartowicz 

P.W. NATUR 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

210/ZTM/2

014 



448. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a TEMPO 

Tomasz 

Skowronek 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

280/ZTM/2

014 

449. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a TRANS-

MAR Stanisław 

Marciniec 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

237/ZTM/2

014 

450. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Przewóz 

Osób AGA-2 

Adam Liponoga 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

236/ZTM/2

014 

451. Aneks nr 

1/2016 

16.12.2016 

20.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Tadeusz 

Nizioł 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

205/ZTM/2

014 



452. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

FREMIKS S.C.  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

15/ZTM/20

16 

453. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Marek 

Bielecki 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

299/ZTM/2

014 

454. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Paweł 

Wiracki 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

87/ZTM/20

15 

459. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 

21.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Przewóz 

Osób Henryk 

Tarkowski 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

245/ZTM/2

014 



461. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 

21.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a TONY 

EKSPRES 

Tomasz Gorzel 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

58/ZTM/20

16 

464. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 

21.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

ANGELO 

Usługi 

Transportowe 

Grzegorz 

Chodorowski 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

63/ZTM/20

15 

465. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 

21.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

Krzysztof 

Błaszczyk 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

232/ZTM/2

014 

466. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 

21.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Przewóz 

Osób Ryszard 

Szanfisz 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

308/ZTM/2

014 



467. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 

21.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Usługi 

Transportowe 

Leszek Smyk 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

214/ZTM/2

014 

469. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 

21.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a IREX-1 

Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

143/ZTM/2

015 

470. Aneks nr 

2/2016 

21.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Edward 

Pelc 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

89/ZTM/20

11 

471. Aneks nr 

1/2016 

20.12.2016 

21.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a LLA Sp. 

z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

85/ZTM/20

16 

473. Aneks nr 8 21.12.2016 

22.12.2016 

Aneks dotyczy umowy  

świadczenia usług 

przewozu regularnego 

osób  

ZTM a LLA Sp. 

z o.o. oraz 

TRAF- Line 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

50/ZTM/20

16 



474. Aneks nr 

2/2016 

22.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Tadeusz 

Szyszka 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

103/ZTM/2

011 

481. Aneks nr 

1/2016 

16.12.2016 

22.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a LLA Sp. 

z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

253/ZTM/2

014 

482. Aneks nr 

1/2016 

22.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Marian 

Pyzik 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

258/ZTM/2

014 

485. Aneks nr 

1/2016 

22.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Marian 

Gąsik TRANS 

MAR 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

230/ZTM/2

014 



486. Aneks nr 

1/2016 

22.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

PASAŻER 

Mariusz Igras 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

260/ZTM/2

014 

487. Aneks nr 

1/2016 

22.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Grzegorz 

Brodowski 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

67/ZTM/20

15 

488. Aneks nr 

1/2016 

19.12.2016 

22.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Robert 

Nabrzęcki 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

68/ZTM/20

15 

489. Aneks nr 

1/2016 

22.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a IBIZA- 

TRANS 

Krzysztof 

Mazur 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

277/ZTM/2

014 



493. Aneks nr 

2/2016 

23.12.2016 Aneks do umowy 

określającej zasady 

dystrybucji biletów  za 

pomocą telefonu 

komórkowego 

ZTM a Mobile 

Traffic DATA 

Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

205/ZTM/2

012 

514. Aneks nr 2 21.12.2016 

27.12.2016 

Aneks dotyczy 

porozumienia w sprawie  

utrzymania przystanków 

ZTM a MPK 

Lublin Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

porozumien

ie 

159/ZTM/2

015 

515. Aneks nr 

1/2016 

9.12.2016 

27.12.2016 

Aneks dotyczy umowy  

zakupu biletów na 

przejazd środkami 

lokalnego transportu 

zbiorowego   

ZTM a 

Akademickie 

Liceum 

Mistrzostwa 

Sportowego w 

Lublinie 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

11/ZTM/20

15 

522. Aneks nr 

2/2016 

15.12.2016 

27.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a PT 

Dystrybucja 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

131/ZTM/2

011 

523. Aneks nr 

2/2016 

15.12.2016 

27.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Anna 

Pielech 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

134/ZTM/2

011 



524. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Mariusz 

Bigos 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

206/ZTM/2

014 

525. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a PKS w 

Chełmie Sp. z 

o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

231/ZTM/2

014 

526. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

Waldemar 

Błażejczyk 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

246/ZTM/2

014 

527. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Przewóz 

Osób Adam 

Grzywa 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

239/ZTM/2

014 



529. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

DOROTKA Jan 

Iwan 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

287/ZTM/2

014 

530. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a OKEJ 

Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

238/ZTM/2

014 

531. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Tomasz 

Zaborski 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

65/ZTM/20

15 

533. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Tadeusz 

Jędrej 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

235/ZTM/2

014 



537. Aneks nr 

4/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy  

sprzedaży  biletów 

lokalnego transportu 

zbiorowego 

ZTM a MPay 

S.A. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

111/ZTM/2

009 

538. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Halo 

BUS Andrzej 

Kupiec 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

254/ZTM/2

014 

539. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Przewóz 

Osób i Towarów 

Marek Sykuła 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

62/ZTM/20

15 

541. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a GTS 

Eurobus Tomasz 

Pcian 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

52/ZTM/20

16 



542. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a PKS w 

Ostrowcu 

Świętokrzyskim 

S.A. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

266/ZTM/2

014 

543. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Lech 

Królik 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

220/ZTM/2

014 

544. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

Komunikacja 

Prywatna  

„ HUBERTUS”  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

216/ZTM/2

014 

545. Aneks nr 

1/2016 

27.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Tomasz 

Porębny 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

213/ZTM/2

014 



547. Aneks nr 

1/2016 

28.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

Kazimierz 

Chabros 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

217/ZTM/2

014 

548. Aneks nr 

1/2016 

28.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

Transport 

Prywatny 

Przewóz Osób 

Marian Baryłka 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

285/ZTM/2

014 

550. Aneks nr 

1/2016 

28.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

Przedsiębiorstw

o  Produkcyjno-

Handlowo-

Usługowe „ 

ALFA” 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

275/ZTM/2

014 

559. Aneks nr 

2/2016 

29.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a 

SANDER S.C. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

244/ZTM/2

013 



562. Aneks nr 

1/2016 

29.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

KAPTRANS 

Konrad 

Kapuściński 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

272/ZTM/2

014 

564. Aneks nr 

2/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a FREGA 

sp. j.  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

94/ZTM/20

11 

568. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Gabriel 

Gorzel 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

132/ZTM/2

015 

571. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Mariusz 

Dubiel 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

212/ZTM/2

014 



572. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Bogdan 

Kowalczyk 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

288/ZTM/2

014 

573. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

ALBATROS 

Jerzy Brodzik 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

307/ZTM/2

014 

577. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a EURO-

BUS Janusz 

Dębicki 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

281/ZTM/2

014 

584. Aneks nr 

2/2016 

15.12.2016 

30.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a Eliza 

Dębska 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

98/ZTM/20

11 



597. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a SINBUS 

Sławomir Krasa 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

333/ZTM/2

014 

599. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

Przewozy 

Osobowe 

Sławomir Pcian 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

286/ZTM/2

014 

600. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a BP 

TOUR Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

241/ZTM/2

014 

604. Aneks nr 

9/2016 

22.12.2016 

30.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

indywidualnego 

przewozu osób 

niepełnosprawnych  

ZTM a MPK 

Lublin Sp. z o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

175/ZTM/2

011 



605. Aneks nr 

2/2016 

22.12.2016 

30.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

powierzenia 

przewoźnikowi 

wykonania zadania 

związanego ze 

świadczeniem usług 

przewozowych w 

zakresie przewozów 

dzieci, w szczególności 

niepełnosprawnych 

zamieszkałych na 

terenie Lublina do szkół 

lub ośrodków 

umożliwiających 

realizację obowiązku 

szkolnego i obowiązku 

nauki dzieciom i 

młodzieży oraz 

indywidualnych 

wezwań osób 

niepełnosprawnych  

Gmina Lublin- 

ZTM w Lublinie 

a MPK Lublin 

Sp. z o.o.  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

91/ZTM/20

15 

606. Aneks nr 

2/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

organizacji dystrybucji 

biletów w formie 

papierowej 

ZTM a RUCH 

S.A.  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

172/ZTM/2

011 

612. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Garden 

Service Jacek 

Przybysz 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

269/ZTM/2

014 



613. Aneks nr 

1/2016 

29.12.2016 

30.12.2016 

Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a PKS w 

Stalowej Woli 

S.A.  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

262/ZTM/2

014 

614. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a HALO 

BUS Andrzej 

Kupiec 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

254/ZTM/2

014 

615.  Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Grzegorz 

Bartnik 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

243/ZTM/2

014 

616. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Dorota 

Krasa 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

242/ZTM/2

014 



623. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a Przewóz 

Osób Marek 

Wesołowski 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

296/ZTM/2

014 

629. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

BOPART 

Bogdan Partyka 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

271/ZTM/2

014 

634. Aneks nr 

3/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy zakupu 

przez Mennicę od ZTM 

w Lublinie biletów 

komunikacji miejskiej w 

formie elektronicznej 

ZTM a Mennica 

Polska S.A. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

4/ZTM/201

1 

635. Aneks nr 

3/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy zakupu 

przez Mennicę od ZTM 

w Lublinie biletów 

komunikacji miejskiej w 

formie elektronicznej 

ZTM a Mennica 

Polska S.A.  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

67/ZTM/20

14 



636. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016 Aneks dotyczy 

organizacji dystrybucji 

biletów jednorazowych i 

czasowych w formie 

papierowej 

ZTM a Service 

FMCG Sp. z 

o.o.   

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

309/ZTM/2

014 

643. Aneks nr 

23/2016 

15.12.2016/

30.12.16 

Aneks dotyczy umowy 

na realizację zadań 

przewozowych  

ZTM a IREX-1 

Sp. z o.o. i 

Meteor Sp. z 

o.o. 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę nr 

103/ZTM/2

015 

645. Aneks nr 

1/2016 

30.12.16 Aneks dotyczy umowy 

w sprawie ustalenia 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dot. 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych 

ZTM a 

Bogusław 

Wąchała 

 Aneks 

wpięty pod 

umowę 

64/ZTM/20

15 

651. Aneks nr 

1/2016 

30.12.2016  Aneks dotyczy ustalania 

zasad oraz warunków 

ponoszenia kosztów 

związanych z 

zamieszczaniem 

informacji dotyczących 

rozkładów jazdy na 

przystankach 

komunikacyjnych, 

których właścicielem 

lub zarządzającym jest 

Gmina Lublin oraz w 

systemie informacji dla 

pasażera. 

ZTM a Famil – 

Bus Michał 

Kozłowski  

 Aneks 

wpięty pod 

umowę nr 

95/ZTM/ 

2015  

 


