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I.

NOTY WYJAŚNIAJĄCE DO SEKCJI A-M DOTYCZĄCYCH
DOSTAW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Słownik uzupełniający składa się z 19 sekcji (i 42 grup). Niektóre sekcje są wykorzystywane w większym
stopniu w celu dodania opisów dostaw i robót budowlanych, na przykład sekcje A-M, i usług
uwzględnionych w sekcjach P-U.
Sekcje takie jak sekcja M „Pozostałe atrybuty dotyczące transportu” mogą być wykorzystane w celu
podania dodatkowego opisu kodów dostaw lub usług.
Kody uzupełniające mają charakter ogólny i nie zostały opracowane w taki sposób, aby odpowiadały
szczegółowym kodom w słowniku głównym. Użytkownikom zaleca się korzystanie z atrybutów zawartych w
słowniku uzupełniającym, które najbardziej odpowiadają ich potrzebom, pod warunkiem że należą one do
sekcji zgodnej ze znaczeniem kodu określonego w słowniku głównym.

SEKCJA A - MATERIAŁY
Grupa A - Metale i stopy
Niniejsza grupa obejmuje:
- metale podstawowe takie jak aluminium, nikiel i złoto;
- stopy metali takie jak stal, mosiądz.

Grupa B - Niemetale
Niniejsza grupa obejmuje atrybuty materiałów niemetalowych takich jak:
- plastik, na przykład poliester, polietylen i PCW;
- kamień, na przykład marmur, łupek;
- drewno, na przykład bambus, korek i drewno drzew iglastych;
- włókna naturalne, na przykład jedwab i wełna.
Dodatkowe definicje:
- Szklane wkłady: małe kawałki szkła, często zaokrąglone, instalowane w przyrządach w celach
izolacyjnych, na przykład w pojemnikach próżniowych lub osprzęcie linii elektroenergetycznych.

SEKCJA B - FORMA, KSZTAŁT, OPAKOWANIE I OBRÓBKA
Grupa A -

Forma

Niniejsza grupa obejmuje:
- stan i właściwości fizyczne, na przykład: gorące, zimne, ciekłe, stałe, twarde lub miękkie;
- formę, na przykład: pył/proszek, wlewki, pręty;
- szczególne przygotowanie podstawowego materiału, na przykład powlekany, nieobrobiony plastycznie
i wulkanizowany.
Dodatkowe definicje:
- nieobrobiony plastycznie: produkt lub materiał, który został poddany pierwszemu etapowi (pierwszym
etapom) procesu obróbki;
- przetworzony: produkt lub materiał, który został poddany procesowi obróbki;
- rafinowany: produkt lub materiał, który został poddany pełnemu procesowi obróbki, celem usunięcia
zanieczyszczeń.

Grupa B - Kształt
Niniejsza grupa obejmuje wszystkie kształty geometryczne, na przykład okrąg lub kwadrat.

Grupa C - Opakowanie i obróbka
Niniejsza grupa obejmuje:
- opakowanie, np. w torbach, pudłach kartonowych, butelkowane. Niniejsze atrybuty opisują formę, w
jakiej końcowy odbiorca otrzyma produkt;
- obróbkę, np. w solance, luzem. Niniejsze atrybuty opisują stan, w jakim końcowy odbiorca otrzyma
opakowany produkt.
Niniejsza grupa nie obejmuje:
- Pozostałych atrybutów dotyczących żywności, napojów i posiłków, zaklasyfikowanych do sekcji H.
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SEKCJA C - MATERIAŁY/PRODUKTY O SZCZEGÓLNYCH CECHACH I SPOSOBIE
DZIAŁANIA
Niniejsza sekcja nie obejmuje:
- Atrybutów środowiskowych, takich jak recykling i uzdatnianie, zaklasyfikowanych do sekcji D.
Grupa A - Materiały/produkty o szczególnych cechach
Niniejsza grupa obejmuje atrybuty związane z:
- właściwościami wytrzymałościowymi takimi jak nieprzemakalne/wodoszczelne, opóźniające palenie,
zbrojone drutem lub wzmocnione;
- właściwościami zdrowotnymi/związanymi z komfortem, na przykład: ergonomiczne, niezawierające
azbestu, sterylizowane;
- szczególnym przeznaczeniem, na przykład zanurzeniowe lub przenośne;
- rolnictwem, na przykład ekologiczne, hodowlane, uprawne.
Dodatkowe definicje:
- jednorazowego użytku: produkt przeznaczony do jednorazowego użytku, a następnie do wyrzucenia,
który jednak nadaje się do ponownego użycia;
- jednorazowe: produkt przeznaczony tylko do jednorazowego użytku, który po pierwszym użyciu ulega
zniszczeniu do tego stopnia, że nie może zostać użyty ponownie;
- wielokrotnego użytku: produkt przeznaczony do wielokrotnego użytku.

Grupa B - Sposób działania
Niniejsza grupa obejmuje:
- atrybuty ciśnienia i napięcia;
- typ energii wykorzystywanej w pojazdach, maszynach i innych aparaturach;
- inne cechy pojazdów, silników, maszyn i aparatur, np. napęd na cztery koła, automatyczne,
jednofazowe.

SEKCJA D - OKREŚLENIA OGÓLNE, ADMINISTRACJA
Grupa A - Atrybuty ogólne i administracyjne
Niniejsza grupa obejmuje:
- szczególny status, przede wszystkim w odniesieniu do usług, np. krajowe/międzynarodowe,
publiczne/prywatne itd.;
- kierownicze, administracyjne itd.;
- atrybuty społeczne, na przykład praca społeczna, dozór itd.;
- atrybuty środowiskowe, na przykład recykling, uzdatnianie itd.

SEKCJA E - UŻYTKOWNICY/BENEFICJENCI
Grupa A - Użytkownicy lub beneficjenci
Niniejsza grupa obejmuje:
- typ użytkowników lub beneficjenta, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych (niemowlęta, dzieci,
nastolatki itd.) płci, szczególnych użytkowników (bezrobotni, narkomani, pasażerowie itd.);
- wykaz rodzajów niepełnosprawności, w przypadku niepełnosprawnych użytkowników lub
beneficjentów.

SEKCJA G - SKALA I WIELKOŚĆ
Grupa A - Wskazanie wielkości i mocy
Niniejsza grupa obejmuje atrybuty mówiące o tym, że wymagana jest konkretna waga, wielkość/rozmiar,
objętość, moc lub ciśnienie. W celu podania konkretnej wagi, wielkości/rozmiaru, objętości, mocy lub
ciśnienia, należy skorzystać z dodatkowych atrybutów podanych w sekcji G, w grupie C.

Grupa B - Częstotliwość
Niniejsza grupa obejmuje:
- częstotliwość dzienną, tygodniową itd.

Grupa C - Inne wskazania
Niniejsza grupa obejmuje dodatkowe atrybuty służące do podania konkretnej wagi, wielkości/rozmiaru,
objętości, mocy lub ciśnienia, konkretnych lub referencyjnych danych i ilości.
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SEKCJA H - POZOSTAŁE ATRYBUTY DOTYCZĄCE ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I
POSIŁKÓW
Grupa A - Atrybuty dotyczące żywności, napojów i posiłków
Niniejsza grupa obejmuje:
- pozostałe atrybuty służące do opisu konkretnego przygotowania żywności;
- atrybuty służące do opisu żywności dla konsumentów o szczególnych wymaganiach (bez wieprzowiny,
posiłki wegetariańskie, posiłki bezglutenowe).

SEKCJA I - POZOSTAŁE ATRYBUTY DOTYCZĄCE BUDOWY/ROBÓT BUDOWLANYCH
Niniejsza sekcja nie obejmuje:
- Ogólnego zastosowania zaklasyfikowanego do sekcji F.
Grupa A - Atrybuty dotyczące budowy/robót budowlanych
Niniejsza grupa obejmuje:
- atrybuty służące do opisu rodzaju robót lub szczególnych cech robót;
- atrybuty służące do opisu zamierzonego celu robót.

SEKCJA J - POZOSTAŁE ATRYBUTY DOTYCZĄCE KOMPUTERÓW, TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH LUB KOMUNIKACJI
Niniejsza sekcja nie obejmuje:
- Ogólnego zastosowania zaklasyfikowanego do sekcji F.
Grupa A - Atrybuty dotyczące komputerów, technologii informatycznych lub komunikacji
Niniejsza grupa obejmuje:
- atrybuty służące do opisu sieci specjalnego przeznaczenia (internet, intranet, itd.);
- pozostałe atrybuty służące określeniu pewnych cech urządzeń komputerowych i oprogramowania.

SEKCJA K - POZOSTAŁE ATRYBUTY DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI ENERGII I WODY
Niniejsza sekcja nie obejmuje:
- Ogólnego zastosowania zaklasyfikowanego do sekcji F.
Grupa A - Atrybuty dotyczące dystrybucji energii i wody
Niniejsza grupa obejmuje:
- atrybuty z zakresu ogrzewania, dystrybucji wody, energii elektrycznej, ropy i gazu;
- pozostałe atrybuty opisujące szczególnych użytkowników korzystających z dystrybucji energii i wody.

SEKCJA L - POZOSTAŁE ATRYBUTY MEDYCZNE I LABORATORYJNE
Niniejsza sekcja nie obejmuje:
- Ogólnego zastosowania zaklasyfikowanego do sekcji F.
Grupa A - Atrybuty medyczne i laboratoryjne
Niniejsza grupa obejmuje szczególne zastosowanie w dziedzinie:
- chirurgii;
- pielęgniarstwa;
- badań lekarskich i leczenia;
- zastosowania szpitalnego lub laboratoryjnego;
- artykułów medycznych;
- medycyny sądowej;
- użytku weterynaryjnego.
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