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M-2373-13/2021-P2 
 
 

Do oferentów 
 
Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr M-2373-13/2021 na Zakup i sukcesywną dostawę leków dla 
Działu Farmacji Szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie” 
 
 
 SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, informuje, że do postępowania nr M-2373-13/2021 wpłynęły 
poniższe zapytania: 
 
Pytanie nr 3 
 
Dotyczy zadania nr 11 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek  
o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? 
 
Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.  
Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających 
przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści 
pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód 
pokarmowy. Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i 
zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy. 
Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie  
z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […]. 
Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań 
niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  
 
Pytanie nr 4 
 
Dotyczy zadania nr 53 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na lek w opakowaniach po 28 kaps.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Należy dokonać przeliczenia zaokrąglając w górę do 
pełnego opakowania. 
 
Pytanie nr 5 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 24  preparat  Venofer i.v. ( Ferri hydroxidum 
saccharum ) w dawce 20mg/1ml a 5ml x 5 amp. ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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