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Nr sprawy ZP/01/2023 

Przedmiot postępowania:  

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, PŁYNÓW INFUZYJNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH 
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 

284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści 

specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu: 

1. Pytanie dot. pakietu 6 poz. 98 

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 karmionym przez zgłębnik ponieważ 

zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez 

zgłębnik żołądkowy lub jelitowy. 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 dopuszcza potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów 

potasu x 100 kapsułek – opakowanie handlowe. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

przeliczenia ilości opakowań  z zaokrągleniem w górę przy zachowaniu ogólnej wymaganej ilości leku. 
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